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ناکدوک ینید  تیبرت  یلمع  ياهراکهار  ریگب : وتچب  تسد 

باتک تاصخشم 

 - 1356 دمحم ، دنوناریب ، هسانشرس : 

Mohammad، Beiranvand

.دنوناریب دمحم  ناکدوک / ینید  تیبرت  یلمع  ياهراکهار  ریگب : وتچب  تسد  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1396 قشع ، هار  ثیدح  ناهفصا :  رشن :  تاصخشم 

.م 21/5 س   × 14/5 .ص ؛  167 يرهاظ :  تاصخشم 

2-83-6722-600-978 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.167 [- 165] .ص همانباتک : تشاددای : 

.ناکدوک ینید  تیبرت  یلمع  ياهراکهار  رگید :  ناونع 

ناکدوک يارب  ینید  تامیلعت  عوضوم : 

Religious education of children عوضوم : 

ناریا ناکدوک --  يارب  یمالسا  ینید  تامیلعت  عوضوم : 

Islamic religious education of children -- Iran عوضوم : 

مالسا یبهذم --  ياه  هبنج  یگداوناخ --  تیبرت  عوضوم : 

Domestic education -- Religious aspects -- Islam  : * عوضوم

BP253/4/ب97د5 1396 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/644 ییوید :  يدنب  هدر 

4720138 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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میدقت

.تفرگ اهیبا  ُما  بقل  هک  يرتخد  هب  میدقت 

.دوب روای  رسمه و  ار  قیالخ  نیرتهب  هک  ییوناب  هب  میدقت 

.درک تیبرت  ار  ملاع  نادنزرف  نیرتهب  کچوک ، نیلگ و  يا  هناخ  رد  هک  يردام  هب  میدقت 

(. مالّسلااهیلع  ) ءارهز ۀمطاف  ترضح  هب  میدقت 

5 ص :
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بیاغ ۀلبق  يا  یجاح و  یب  ۀبعک  يا 

« بئاغر لیل   » ناهج يردق و  ۀلیل  وت 

اهیبا ُِّما  الِو ، ُِّما  انَه ، ُِّما  ای 

بصانم دندیسرن  تماقم  هب  زگره 

تّوبن وت  ِباصن  تسا و  ریدغ  وت  ِردق 

بقانم تاقیم  ییّالوَت و  جارعم 

كاخ ِردپ  مه  یلع  یبآ و  ردام  وت 

بهاوم يوناب  وت  رهم  ام  لِگ  بآ و 

یماما هخاش  رب  یتسه و  یبن  هشیر  زا 

بیاجع دنریقح  هچ  وت  ِتبترم  رد 

تسا لصو  ۀقلحرس  هک  وت  ِبیرغ  مان  اب 

بئات هدش  مدآ  ترضح  یبش  هنیدآ 

ردیح هکرعم  رد  هک  تسیچ  زا  وت  ِءامسا 

؟ بلاغ هدش  نمشد  هب  تفگ و  ار  همطاف » ای  »

کئالم شود  رب  وت  هاگنابش  عییشت 

(1) بکاوک تسد  اب  وت  كاپ  ِنت  نیفدت 

6 ص :

.روپ توارط  رداق  ياقآ  رعش  زا  یشخب  - 1
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هاگآدوخان 141 ریبعت  تصرف  هصق ؛

..ساسحا 143 لقع و  ییافوکش  هصق و 

دوخ 146 تیوه  نییعت  ناهج و  موهفم  فشک  هصق ؛

..بطاخم 148 رب  ییوگ  هصق  ریثأت  ییارچ  یگنوگچ و 

كدوک 148 تعیبطاب  ییوگ  هصق  تبارق  .1

هاگآدوخان 149 یبای  قباطت  .2

.ییوگ 150 هصق  رب  دیکأت 

.نآرق 154 رد  هصق 
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نآرقرد 156 هصق  تیمها 

نآرقرد 157 هصق  ياه  یگژیو 

نآرقرد 157 يزادرپ  هصق  ياه  هویش 

همانباتک 161

9 ص :
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همدقم

.تسا هدرک  یحارط  ییاه  کینکت  اه و  شور  لوصا ، ینابم ، نآ  يارب  هدمآ و  رشب   (1) تیبرت يارب  نید  کش ، یب 

ماجنا هب  مازلاو  بادآ و  حیرـشت  قالخا و  نایب  ینیب و  ناهج  ۀـئارا  اب  رـشب  تیبرت  يارب  یهلا ، يایلوا  ءایبنا و  ینامـسآ و  ياه  باتک 
نـشور يریوصت  دیاب  بتکم ،  نیا  ۀتفای  تیبرتو  تسا  مجـسنم  ۀعومجم  نیا  ةدییاز  ینید  تیبرت  .دـنا  هدرک  فیـصوت  ار  نید  اهنآ ،
بـسک یگنوگچ  دوش و  هضرعوا  هب  اهدب  واه  یبوخدیاب  نینچمه.دـشاب  هتـشاد  یتسهو  شدوخو  ادـخ  هب  تبـسن  فافـش  یـشنیبو 

زا لمع و  تابجاو  هبو  دریگارفار  تامرحمو  تابجاو  صوصخ  هب   ، ینید ياه  نییآ  بادآ  دزومایب و  ار  لـیاذر  زا  يرود  لـیاضف و 
ثعاب نامز  رذگرد  فطاوع ،  رواب و  اب  هارمه  یجیردت ،  قیمعو و  هبناج  همه  تروص  هب  تاعوضوم ،  نیا  نایب.دنک  يرود  مراحم 

.دبای یم  دومن  ینید  ياهراتفر  اه و  قلُخ  ینید و  ياهرواب  زورب  اب  هک  دوش  یم  بطاخم  ینید  تیصخش  يریگ  لکش 

10 ص :

هب ناسنا ، ياه  تیلباق  اه و  ییاناوت  اهدادعتسا و  ییافوکش  شرورپ و  دشر و  تابجوم  ندروآ  مهارف  نتخیگنارب و  ینعی : تیبرت  - 1
(. ییاضر یلعدمحم  رتکد  مالسالا  هجح  زا : لقن  هب   . ) تسا یناسنا  بولطم  تداعس  لامک و  هب  ندیسر  روظنم 
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ۀمزال .درادن  هارمه  هب  يراذـگریثأت  يدربراک و  عماج و  ۀـجیتن   (1) یتیبرت تاعوضوم  اب  يا  هراذـگ  دروخرب  ینید  تیبرت  ریـسم  رد 
: زا تسا  ترابع  ینید  تیبرت  هب  نتخادرپ 

، ینید یتیبرت  رد  یساسا  ياهدربهار  لوصا و  نایب 

ندرک هنیداهن  ندرک و  لـمع  يدـنیاشوخ ، بذـج ، بلج ، يارب  ییاـه  شور  ناـیب  يریذـپ ،  نید  ياـه  هنیمز  اـه و  لـماع  هب  هجوت 
 . ینید تیبرت  رد  يروحم ، تاعوضوم 

رد يروحم  تاعوضوم  ندرک  هنیداهن  ياه  شور  يریذپ و  نید  لماوع  ینید و  تیبرت  لوصا  ینعی  هدـش ،، نایب  روحم  هس  نیاربانب ،
.دوب دهاوخ  ام  ثحب  ریسم  زادنا  مشچ  ینید ، تیبرت 

زا صوصخ  هب  .منک  يرازگساپس  دندرک ، يرای  ارم  باتک  نیا  ندیسر  رمث  هب  رد  هک  یناسک  مامت  زا  مناد  یم  دوخ  ۀفیظو  اجنیا  رد 
هرواـشم و زکرم  یتـیبرت  موـلع  ناسانـشراک  دنمـشناد و  يدـهم  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  باـنج  اـناوت ، بـیطخ  ياـه  ییاـمنهار 

هناملاع ینیبزیت  اـب  هک  نیرکاـش  ناـسحا  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  باـنج  مزیزع ، ردارب  تسود و  هلمج  زا  ود ،» هب  ود   » ییاـمنهار
.منک یم  رکشت  ینادردق و  دندوب ، راتشون  نیا  رد  بناجنیا  رگ  تیاده 

نایب هتخاسن  مورحم  شیوخ  ياهداقتنا  اهداهنـشیپ و  ییامنهار و  زا  ار  ام  هک  منک  یم  تساوخرد  مرتحم  ناگدـنناوخ  زا  نمـض ، رد 
(2) .دنشاب میهس  راتشون  نیا  لیمکت  رد  دوخ ، ياه  هاگدید 

11 ص :

؟ دناوخ یمن  زامن  مدنزرف  ارچ  میشاب ؟ هتشاد  ناوخ  زامن  يدنزرف  هنوگچ  هک  تاعوضوم  نیا  دننام  - 1
.Email mohammad.biran@yahoo.com - . 2
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ینید تیبرت  لوا : لصف 

هراشا

: تسام يور  شیپ  درکیور  ود  تیبرت  ریسم  رد 

؛ ینید شزومآ  هب  هجوت  يدام و  ینوریب و  لماوع  زا  يریگ  هرهب  . 1

.ینید ياه  شزیگنا  هب  هجوت  يدام و  ارف  ياه  شور  ینورد و  لماوع  زا  يریگ  هرهب  . 2

یطرش روز ، تراظن ، لرتنک ، رکذت ، شزومآ ، نوچمه  ینوریب ، لماوع  رب  هیکت  نیرتشیب  راتفر ، رییغت  تیبرت و  يارب  لوا  درکیور  رد 
(1) .تسا هدش  هیبنت  قیوشت و  نوچمه  يدام ؛، لماوع  تداع و  داجیا  يزاس ،

شزیگنا هب  هجوت  يداـمارف و  ياـه  شور  ینورد و  لـماوع  زا  يریگ  هرهب  ینعی  دراد ، مود  درکیور  رب  رتشیب  نید ، دـسر  یم  رظن  هب 
.دنک یم  هیکت  ینید  ياه 

 . تسا ینید  ياه  شزیگنا  هب  هجوتو  يدامارف  ياه  شورو  ینورد  لماوعزا  يرو  هرهبرب  نید  ۀیکت  نیرتشیب 

15 ص :

اجب نآ  ياـه  کـینکت  یبرجت و  یملع و  ياـه  هجیتـن  زا  دـیاب  هکلب  تسین ؛ لوا  درکیور  ّدر  دـقن و  اـجنیا  رد  اـم  ثحب  عوضوم  - 1
یم حرطم  یتیبرت  مولع  رد  هک  تسا  یتاعوضوم  هلمج  زا  یحور  ياـهزاین  هب  یهجوت  یب  یـسانش و  ناـسنا  ثحاـبم  .درک ، هدافتـسا 
اما هدـش ؛ هتخادرپ  لّصفم  روط  هب  یفطاع  یناور و  یمـسج و  ياهزاین  هب  مولع  نیا  رد   . تسا یلاخ  رایـسب  نآ  رد  دـقن  ياج  دوش و 

نیارد .تسا  هدشن  نایب  نآ  ياهزاین  یحور و  ياهءاضتقا  اه و  یگژیو  تخانـش  ناسنا و  رد  هدـش  هدـیمد  ِیهلا  حور  ةرابرد  یبلطم 
طاطحنا دـشر و  لماوع  زا  ، دـنا هتفریذـپ  ار  حور  هک  اهارگ  انعم  نوچمه  زین  يا  هدـع  دـنا و  حور  دوجو  رکنم  ًـالماک  يا  هدـع  نیب ،

.دسر یم  رظن  هب  يرورض  يراک  یناسنا  مولع  ینابم  هب  نتخادرپ  نیاربانب ، .دنربخ  یب  یحور 
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: تسا مزال  هطیح  ود  رب  هیکت  يراتفر ، ۀطیح  رد  رییغت  يریگ و  لکش  يارب 

؛ یتخانش ۀطیح  . 1

؛ تاساسحا ۀطیح  . 2

يور ندرکراک  ینعی  ینورد ، لماوع  .مینک  تسرد  ار  شرگن  شنیب و  شیارگ ، شور ، ادـتب  ادـیاب  میکاپ ، راتفر  لاـبند  هب  رگا  ینعی 
ام راتفر  دش ، كاپان  فطاوع  تاساسحا و  رگا  ینعی  ینورد ، لماوع  .بطاخم  تاساسحا  شنیب و 

: زا دنا  ترابع  ینورد  لماوع  .دنام  دهاوخن  كاپ  زین 

؛ نامیا تیوقت 

؛ ینورد لوحت 

؛ یحور بالقنا 

؛ لقع ییافوکش 

؛ ترطف يرادیب 

؛ نادجو يرادیب 

؛ ینورد ياه  قارشا  اه و  ماهلا  يرادیب 

؛ یکیشکدوخ یلرتنکدوخ و 

.اوقت یقالخا و  ياه  هکلم  داجیا 

.تسام ةدارا  هدیقع و  نامیا و  زا  هتفرگ  تأشن  ام  ینید  ياه  راتفر 

هب یهاگن  اب  میا .  هتشادن  نآ  تیوقت  يارب  يا  همانرب  قیقد  روط  هب  دیاش  هک 

16 ص :
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هک میوش  یم  هجوتم  ینآرق  ياهروتسد 

.تسا ینورد  ياه  ماهلا  نادجو و  تینالقع و  هب  توعد  اه  زا آ ن  يرایسب  ۀناوتشپ 

یهن ندرک  تبیغ  زا  ار  ناسنا  رگ  ا  دهد ، یم  روتسد  ندرکرکفت  هب  نآزا  شیپ  دنک ، یم  رما  ندرک  شتـسرپ  هب  ار  ناسنا  نآرق  رگ  ا 
.دنک رادیب  ار  ناسنا  نادجو  ات  دهد  یم  رارق  هدش  تبیغ  صخش  هاگیاج  ردار  وا  نآزا  شیپ  دنک ، یم 

بآ نتخیر  هب  يزاین  هک  تسا  یناشوج  ۀمـشچ  هاچ و  نوچمه  دوش ، هیکت  شا  ینورد  لـماوع  رب  شتیبرت  رد  هک  یناـسنا  نیارباـنب ،
.تسین نآ  نورد 

مالسا رد  تیبرت  میلعت و  باتک  رد  هیلع ) هللا  همحر  ) يرهطمدیهش هک  تسا  یعوضوم  نیتسخن  ندیشیدنا ، هب  هجوت  ینالقع و  تیبرت 
.تسا هتخادرپ  نآ  هب 

.تسا (1) هدش  هیصوترایسب  زین  فطاوع  تاساسحا و  نتشادهگن  كاپ  هب  ینید  ياه  هزومآ  رد 

.تساه نورد آ ن  رد  اهرواب  ندشن  هنیداهنو  نادنزرف  نتشادن  نامیا  رواب و  نادنزرف ، اب  نیدلاو  زورما  لکشم 

ندناوخزامن ًالثم  يریذپ و  فیلکت  ۀلئسم  نادنزرف ، اب  نیدلاو  زورما  لکشم 

17 ص :

ُمُْکَیلِإ َّبَبَح  : ) هِّفک ِیف  اَّهَنَأک  َثاَّلَثلا  ِتایْالا  ِهِذَـه  اَلَت  َُّمث  ُضُْغْبلا ؟ ُّبُْحلا َو  اَّلِإ  نیِّدـلا  لَه  ُدایِز ، ای  (: » مالّـسلا هیلع  ) ٍرَفْعَج ُوبَأ  َلاَقَف  - 1
، يرون ثدحم   ) 31، نارمع لآ   ( َهَّللا ُبُِحت  َنوـّ ْمـُْتنک  ْنِإ   ) اـَـق ل َو  ) 9 رـشح ،  ( مِْهَیلِإ َرَجاَـه  ْنَم  ُبُِحی  َنوـّ  ) اَـق ل ،7 َو  تارجح  ( َناَمیالا

 .( ص 226 ج 12 ،  لئاسملا ،  طبنتسم  لئاسولا و  كردتسم 
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هنیداهن زامن و  نوچمه  یفیلکت  ندوب  بجاو  هب  نادـنزرف  نتـشادن  نامیا  رواـب و  یلـصا ، لکـشم  هکلب  تسین ؛ اـه  ندـناوخن آ ن  اـی 
.تساه نورد آ ن  رد  نآ  ندشن 

، دراد تیمها  نیدـلاو  يارب  هچنآ  .تسا  ینید  ياهراتفر  ندرک  هنیداهن  لابند  هب  رتشیب  ینورد ، لماوع  رب  هیکت  اب  ینید  تیبرت  ریـسم 
: تسا دقتعم  یمیرک  میظعلادبع  داتسا  .ینید (1)  ياه  نییآ  بادآ و  هب  رهاظت  اهنت  هن  تسا ، نادنزرف  ندرکدنمرواب 

هکلب دروآ ؛ دـیدپ  یگتخاس »   » و یمکحت »   » تروص هب  ناوت  یمنار  نیتسار  نامیا  دراد و  هتخیگنادوخ  يدـنیارف  ینید  تیبرت  أشنم 
.دیامن سابتقا  نوریب  زا  هکنیا  هن  دنک و  ساسحا  نورد  زا  ار  نآ  دناوتب  درف  هک  درک  مهارف  يا  هنیمز  دیاب 

.تسا یسابتقا  ینوریب و  يدنیارف  یهد  نید  تسا و  یصخش  یلعاف و  ینورد و  يدنیارف  یبای  نید 

ةویش میناوتب  رگ  .تسا ا  یسابتقا  ینوریب و  رما  کی  یهد »  نید   » هکنآ لاح  تسا ؛ یصخش  یلعاف و  ینورد ، دنیارف  کی  یبای ، نید 
یبهذم سح  دش و  دهاوخ  فرطرب  ینید  تیبرت  تافآ  زا  يرایسب  ، مینک  « یباستک ا   » ةویش نیزگیاج  ینید  تیبرت  رد  ار  یفاشتک »  «ا 

18 ص :

تیبرت يارب  دـنوادخ  هک  دـش  هتفگ  .میا  هجوت  مک  اه  هب آ ن  هک  تسا  رـشب  تیبرت  يارب  يدامارف  ياه  ور ش  هلمج  زا  اه  نییآ  - 1
ردـقچ...و جـح  فاکتعا ، زاـمن ، یتیبرت  شور  نونک  اـت  یلو  تسا ؛ هدرک  هدافتـسا  قـالخا  اـه و  نییآ  اـهرواب و  رـصنع  هس  زا  رـشب 

هب ندیـسر  ياربار  يرواب  مایپ و  هچ  يا ، هویـش  هچ  هب  ام  یهددـشر  راتفر و  رییغت  يارب  اه  نییآ  نیا  زا  کیره  تسا ؟ هدـش  یـسررب 
ناونع اب  یتیبرت  مولع  شخب  رد  يرشب  مولع  نآرق و  باتک  رد  ییاضر  یلعدمحم  مالسالاهجح  تسا ؟ هداد  لاقتنا  ام  هب  يراتفر  هچ 

.دنا هدرک  نایب  ار  ینییآ  یتیبرت  شور  دودح 115  يدامارف »  ینید و  نورد  ياهشور  »
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(1) .ددرگ یم  داجیا  تسا ، ریذپان  نایاپ  تذل  یبایانعم و  یگدنیاز و  زا  راشرس  هک  ینورد  نامیا  رب  ینتبم 

.دوش يدج  هجوت  درکیور  نیا  هب  ینید  تیبرت  رد  هک  تسا  مهم  ور  نیازا 

.رمتسم ورب  نامز  مظنم و  تسا  يدنیارف  تیبرت  دننادب ، دیاب  نیدلاو 

مهاو بیترت  اه ، هزومآ  ياقلا  رد  دیاب  نیدلاو  .دریگرارق  حیحـص  يارجم  رد  زیچ  همه  هبـش  کی  هک  تشادراظتنا  دیابن  ناوت و  یمن 
.دننک تیاعر  ار  مهم  و 

یتیبرت مهم  لوصا 

هراشا

: زا تسا  ترابع  ینید  تیبرت  رد  مهم  لصا  هس 

داجیا عناوم ، داجیا  یتخـس و  اب  ههجاوم  اه ، تینهذ  ندرکن  بارخ  عاـضوا ، ندرکدـعاسم  اـه ، هنیمز  ندرکراومه  يزاـس : هنیمز  . 1
، هفطن داقعنا  ماگنه  بادآ  یحور ، یگدامآ  تثارو ، رـسمه و  باختنا  شقن  دلوت ، زا  شیپ  يزاس  هنیمز  فطع ، ۀـطقن  تیـساسح و 
رد ردام  ریش  ریثأت  دلوت ، زا  دعب  هیلوا  ياه  هنیمز  نینج ، اب  یفطاع  ۀطبار  داجیا  شمارآ ، داجیا  رد  رکذ  شقن  ردام و  یحور  شمارآ 

.تیبرت رد  هیذغت  شقن  كدوک و  شرورپ 

، تنیط نوچمه  تاـساسحا ، رب  راذـگریثأت  لـماوع  هب  هجوت  رواـب و  ساـسحا و  اـب  هارمه  ياـه  شزومآ  شزیگنا :) یهد (  هزیگنا  . 2
.اه هناسر  زین  اه و  هسلج  اه و  هورگ  اه ، ینتشاد  تسود  تسود و  یفطاع ، ياهزاین  نیمأت 

نس زا  شیپ  ینید ، تیبرت  ۀناگ  جنپ  لوصا  هب  هجوت  ینیرفآرواب : . 3

19 ص :

 . ص 16 از ،  بیسآ  تیبرت  رد  ناهنپ  ياه  زار  یمیرک ، میظعلادبع  - 1
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زا نید  هب  تبـسن  میظعت  ۀیحور  ياقلا  . 3 نید ؛ هب  تبـسن  يدنیاشوخ  لیم و  داجیا  . 2 درف ؛ میرکت  . 1 زا : تسا  تراـبع  هک  فیلکت 
.ینید تاعوضوم  هب  تبسن  یساسحا  یسح  مهف  . 5 یمالسا ؛ بادآ  هب  ندرک  تداع  . 4 نید ؛ تمظع  كرد  قیرط 

يزاس هنیمز  . 1

هراشا

؛ راتفر رییغت  يارب  يزاس  هنیمز  ینعی  تیبرت ،

دنزاس و هنیمز  طقف  نایبرم  نیدلاو و  نیاربانب 

تیبرت صخـش  دیاش  ...و  اه  يزاس  هنیمز  نیا  مامت  دوجواب  .تسا  طیارـش  ققحت  لوصا و  تیاعر  يزاس و  هنیمز  نانآ  یلـصا  ۀفیظو 
؛ هن مه  دیاش  هتبلا  دوش و 

ققحم تیبرت  دنکن ، هدارا  دوشن و  هتخیگنارب  دوخ  صخش ، ات  یکیناکم و  يرابجا و  هن  تسا ، يرایتخا  يراک  ندش ، تیبرت  هک  ارچ 
(1) .دوش یمن 

لماع ود  ریثأت  تحت  دارفا  تیـصخش  يریگ  لکـش  هک  میا  هدینـش  یتیبرت ، ياـه  شور  رگید  اـب  ینید  تیبرت  ياـه  تواـفت  زا  یکی 
.طیحم لماع  تثارو و  لماع  تسا ،: یساسا 

20 ص :

نادـب ار  ناـسنا  دـنوادخ  هک  تسا  یهلا  يا  هوـلج  نینچمه ،، .تسوا  تمارک  ۀـمزال  ناـسنا و  ياـه  یگژیو  زا  راـیتخا  يدازآ و  - 1
.دوبن دـنم  هرهب  یتمارک  نینچ  زا  دوب ، رایتخا  یب  روبجم و  نایاپ ، راهچ  تاتابن و  تادامج و  دـننام  ناـسنا  رگا  .تسا  هتـشاد  یمارگ 

اَّنِإ : ) تسا هتـسناد  باختنا  رد  يدازآ  صیخـشت و  لقعت و  تردق  ار  ناسنا  یگژیو  نیتسخن  ناسنا ، شنیرفآ  هب  هراشا  اب  میرک  نآرق 
تیبرت (. 3 ناسنا ، .ساپسان )) هاوخ  دشاب و  اریذپ  رکاش و  هاوخ  میداد ، ناشن  وا  هب  ار  هار  ام  ( ؛) اروُفک اَّمِإ  ًارکاش َو  اَّمِإ  َلیبَّسلا  ُهانیَدَه 

تسا و يرگتیادـه  زین  ناربمایپ  شقن  .دـهد  یم  باختنا  قح  ناسنا  هب  دـنایامن و  یم  ار  تواقـش  تداعـس و  رـش و  ریخ و  هار  ینید 
یهار دهاوخ  هک  ره  ات  تسا  يا  هماندنپ  تایآ ]  ] نیا ( ؛ ) ًالیبَس ِهِّبَر  یلِإ  َذَخَّتا  َءاش  ْنَمَف  ٌهَرکْذَت  ِهِذـه  َّنِإ  :. ) تسا رکذـت  باتک  نآرق 

« ندش  » اما تسین ؛ يو  رایتخا  رد  ناسنا  ندوب » ، » نید قطنم  رد  هکنیا  هصالخ  (. 19 لمزملا ، ( ) .دریگ شیپ  دوخ  راگدرورپ  يوس  هب 
.دشوکب شیوخ  تشونرس  نتخاس  رد  دیاب  دوخ  هک  دناد  یم  رگباختنا  يدوجوم  ار  ناسنا  مالسا  .تسوا  رایتخا  رد  وا 
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 . دنتسه دارفا  تیصخش  يریگ  لکش  ياه  هنیمز  طیحم  تثارو و  لماع و  اهنت  دارا ه  ینید  تیبرت  رد 

.تسا یصخش  ةدارا  نآ  دراد و  دوجو  لماع  کی  ییوگ  ینید ، تیبرت  رد  اما 

ةدارا دوش ، بلاغ  اه  هنیمز  رب  دـناوت  یم  هک  یلـصا  لماع  .دـنا  يریگ  کش  ۀـنیمز  هکلب  دنتـسین ؛ لماع  زین  یطیحم  لماوع  تثارو و 
روط هب  هتبلا  .دراد  يزاس  هنیمز  ۀبنج  مینک ، یم  ظاحل  تیبرت  لماع  ناونع  هب  ام  هچنآ  .تسا  یصخش 

.دشدهاوخ رتشیب  یهد  رمث  دشر و  ِدیُما  دوش ، هدیچ  بوخ  اه  هنیمز  رگا  یعیبط 

اه هنیمز  ندرکراومه  . 1 . 1

.درک تیاعر  دیاب  ار  لصا  دنچ  تیبرت ، يارب  يزاس  هنیمز  رد 

وا .دـهد  یم  ماجنا  هناد  ِتشک  زا  شیپ  زرواشک ، هک  يراک  ناـمه  ینعی  تساـه ؛ هنیمز  ندرک  راومه  يزاـس ، هنیمز  ِلوصا  زا  یکی 
یم مرن  لیب  شیخ و  اب  ار  نیمز  دـنک ، یمرب  ار  نیمز  رد  تخرد  ةدـناماج  ياه  هشیر  دـنک ، یم  عمج  نیمز  زا  ار  اه  خولک  گنس و 

ار هنیمز  وا  مالک ، کی  رد  .دوشن  هتـساک  هدنیآ  رد  هناد  نآ  دشر  ناوت  ات  دنیچ  یمرب  تسا ، نیمز  رد  هک  ار  يزره  ياه  فلع  دنک ،
دهاوخن ینادنچ  تمحز  هناد  تشاک  هنرگو  تسا ؛ يزاس  راومه  رد  رتشیب  زرواشک ، راک  یتخـس  .دنک  یم  دـعاسم  هناد  دـشر  يارب 

.تشاد

(1) .هدرک فیصوت  يا  هناد  ار  ام  نآرق  رد  دنوادخ 

21 ص :

(. 17 حون ،  ( ) ًاتابَن ِضْرَْألا  َنِم  ْمکَتَْبنَأ  ُهَّللا  َو   ) و ( 37 نارمع ، لآ  ( ) ...ًانَسَح ًاتابَن  اهَتَْبنَأ  َو  - . )... 1
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رد ار  دوخ  يدوجو  ۀـناد  هک  درک  دـنهاوخ  دـشر  یناـسک  طـقف  دـنایور و  یم  نیمز  زا  یهاـیگ  نوـچمه  ار  اـم  هک  تسا  هدوـمرف  و 
(1) .دنهدرارقدعاسم تیعقوم 

.دش دهاوخ  دساف  هناد  نآ  دشابن ، مهارف  تساراد ، ار  ندش  ییادـخ  دادعتـسا  ناوت و  هک  ناسنا  يدوجو  ۀـناد  يارب  دـشر  ۀـنیمزرگا 
راظتنا نآ ، زا  دیابن  دراک ، یم  یگنس  يور  ار  يا  هناد  هک  یسک  دیامرف ، یم  یلاثمرد  دنوادخ  نینچمه ،

.دشاب هتشاد  دشر  ییافوکش و 

.تسا تیبرت  غاب  ِشاپرذب  ردپ ، نیمز و  ردام ،

.تسا لمأتروخرد  تسا ، تیبرت  غاب  ِشاپ ، رذب  ردپ ، دعاسم و  نیمز  ردام ، ییوگ  هک  هتکن  نیا  هب  هجوت 

زا نیمز  هک  هاگنآ  تسا ، هدش  هدید  یلو  تسین ؛ نآ  دشر  هب  يدیُما  دوش ، تشِک  دعاسم  ان  ینیمز  رد  هدش  حالـصا  رذب  نیرتهب  رگا 
زا هک  یناکدوک  نتفایدشر  هب  دیما   (2) .درک دهاوخ  دشر  زاب  دشابن ، مه  دادعتـسارپ  هناد  رگا  تسا ، دعاسم  تشاک  يارب  تهج  ره 

.تسا رتشیب  دنرادن ، ینینچ  نیا  یناردام  هک  یناکدوک  زا  دنرادروخرب ، نامیا  اب  اناد و  فیفع ، نمؤم ، نماد ، كاپ  یناردام  تمعن 

.تسا بیطلا » دلب   » ردام يرآ ،

22 ص :

 (. ات 10 9 سمش ،  ( اهاَّسَد ْنَم  َباخ  ْدَق  َو  اهاکَز *  ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق  - ) 1
اوُقَّتا ْمکِـسُْفنَِأل َو  اُومِّدَق  ُْمْتئِـش َو  یَّنَأ  ْمکَثْرَح  اُوتْأَف  ْمَکل  ٌثْرَح  ْمکُؤاِسن  : ) درک هراشا  هفیرـش  تایآ  نیا  هب  هنیمز  نیا  رد  ناوت  یم  - 2

هجو تسا و  هدش  فیصوت  يزرواشک  نیمز  هب  هفیرش  ۀیآ  نیا  رد  ردام  ( . 223 هرقب ، ( . ) نینِمْؤُْملا ِرَِّشب  ُهُوقالُم َو  ْمکَّنَأ  اوُمَلْعا  َهَّللا َو 
ندـش رداـم  نـماد  رد  دــنزرف  شرورپ  نـیمز و  نورد  رد  هـناد ، دــشر  يارب  ندــشدعاسم  يزاـس و  هـنیمز  ینعی  ود ، نـیا  تهاـبش 

( . نوُرکْشی ٍمْوَِقل  ِتایْآلا  ُفِّرَُصن  ِکلذک  ًادکَن  َّالِإ  ُجُرْخی  َُثبَخ ال  يذَّلا  ِهِّبَر َو  ِنْذِِإب  ُُهتابَن  ُجُرْخی  ُبیَّطلا  ُدَلَْبلا  َو  .تسا (  لمأتروخرد 
شیور زا  ریغ  هب  يراـظتنا  راز  هروـش  نیمز  زا  اـما  دـنک ؛ یم  دـشر  بوـخ  نآ  رد  هاـیگ  یهلا  نذا  هـب  كاـپ  نـیمز  (. . 58 فارعا ، )

.تسین كاشاخ 
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زوسلد نمؤم و  يردام  یلو  تسا ، دـساف  یتح  ای  قالخا و  دـب  دـهعت و  یب  ردـپ  هک  یناماسبان  ياه  هداوناـخ  رد  تسا ، هدـش  هدـید 
دهاوخ تداعـس  شمارآ و  لحاس  هب  دـش و  دـهاوخن  قرغ  مطالت  نیا  رد  هداوناخ  یتشک  دـنک ، یم  تیریدـم  ار  هداوناخ  نآ  هاـگآ 

هب يدیُما  دشاب ، نامیا  اب  زوسلد و  ردپ  دنچره  دریگ ، یم  رارق  يا  هداوناخ  روحم  ایح  یبو  هاگآان  دساف و  يردام  هاگره  یلو  .دیسر 
وا یهد  تهج  ناوت  نادـنزرف و  هب  وا  یگتـسب  لد  يردام ، ساـسحا  هفطاـع و  رداـم ، شقن  هک  ارچ  تسین ؛ هداوناـخ  نآ  يراگتـسر 

.تسا یندشانراکنا 

اه ضغب  بُح و  ياقلاۀنیمز  دراد ، دوجو  ردام  نادنزرف و  نایم  هک  یفطاع  یگتـسباو  .تسا  ریذپ  ساسحا  تّدش  هب  يدوجوم  ناسنا 
.دنک یم  مهارف  ار  اه  هنیک  رفنت و  ای  اه  هقالع  قشع و  زین  و 

تیعقوم ندرکدعاسم  . 2 . 1

.تسا تسردان  ياه  يزاسریوصتو  بارخ  ياه  تینهذ  لولعم  ینید  تیبرت  ریسم  ياه  راومهان ي 

هب ندرک  هجوت  شنت و  زا  رود  هب  شمارآ و  زا  ولمم  ییاضفداجیا  .تسا  يزاسراومه  زا  يرگید  ةولج  دشر ، تیعقوم  ندرکدـعاسم 
يارب تسا  مس  دوک و  بآ ، رون ، ناسب  رشب  يارب  یفطاع  یناور و  یمسج و  یساسا  ياه  زاین 

تهج رد  يا  هماـنرب  اـه ، تـینهذ  ندرکن  بارخ.دـش  دـهاوخ  مـهارف  شدــشر  ۀــنیمز  دــعاسم ، تیعقوـم  رد  هـناد  .هـناد  كاـخ و 
تینهذ .تسا  يزاسراومه 

23 ص :

ناکدوک ینید  تیبرت  یلمع  ياهراکهار  ریگب : وتچب  www.Ghaemiyeh.comتسد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 188زکرم  هحفص 37 

http://www.ghaemiyeh.com


تیـصخش رب  بویعم  ياه  هراو  حرط  يریگ  لکـش  زاس  هنیمز  ...و  يدـیماان  ییارگ و  یفنم  اب  هارمه  هاگن  حیحـصان و  شنیب  بارخ ،
لولعم ینید  تیبرت  ریـسم  ياه  يراومهان  .تسا  ملاسان  ياه  كاردا  حیحـصان ، راتفر  ياه  هشیر  زا  یکی  ، نینچمه .دش  دهاوخ  درف 

تسرد و يریوصت  دننکن و  بارخ  ار  نادـنزرف  ینهذ  ياضف  نیدـلاو  رگا  .تسا  تسردان  ياه  يزاسریوصت  بارخ و  ياه  تینهذ 
.دیشک دهاوخ  لامک  يوس  هب  ار  وا  یعیبط ، يرطف و  ياه  شیارگ  دننک ، هئارا  وا  هب  نید  یتسه و  شدوخ و  زا  فافش 

ملاع نیا  رد  متسین ، دنمشزرا  مناوت ، یمن  هک  تسا  هتسب  شقن  شنهذ  رد  اه  هرادنپ  نیا  نایفارطا ، ياقلا  نیقلت و  رثا  رب  هک  یـصخش 
.دنک یم  زورب  روهظ و  شراتفر  رد  یعیبطروط  هب  اه  تشادرب  نیا  رگید ،  هابتشا  ةدیقع  نارازه  مروبجم و 

.تساه نآ  تینهذ  ندرک  بارخ  يارب  یلماع  دوخ  اه  هچب  ياه  شسرپ  هب  هابتشا  ياه  خساپ 

هب تسرداـن  بویعم و  کـیرات و  يریوصت  ندادزا  رتـمک  بتارم  هب  شررـض  كدوک  يداـقتعا  ياـه  شـسرپ  نتـشاذگ  باوج  یب 
 . تسوا

ًادـعب ای  مهد و  یم  حیـضوت  امـش  ياربًادـعب  مناد ، یمن  هک  هلمج  نیا  نتفگ  كدوک و  يداقتعا  ياـه  شـسرپ  نتـشاذگ  باوج  یب 
وا نهذ  رد  هلئسم  کی  زا  طلغ  بویعم و  شودخم ، کیرات ، يروصت  ام  هک  تسا  نیا  زا  رتمک  بتارم  هب  شررـض  ، يوش یم  هجوتم 

.مینک داجیا 
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عناوم داجیا  یتخس و  اب  هجاوم  . 3 . 1

.دوش یم  افوکش  شیاهدادعتسا  دنک و  یم  دشر  ایند  تخس  ریسم  رد  طقف  هک  تسا  يا  هناد  دراد و  ندش  ییادخ  دادعتسا  ناسنا 

.دننک یم  زورب  اه  یتخس  اب  ههجاوم  رد  يرشب  تیاهن  یب  ياهدادعتسا 

ریـسم دنیارف و  رد  نتفرگرارق  يورگ  رد  وا  ینورد  ياه  ادعتـسا  ندـش  افوکـش  هناد و  نیا  دـشر  تیبرت ، نیمز  ندرکراومه  زا  دـعب 
.تساه فیلکت  اه و  ناحتما  اه و  یتخس  اب  ههجاوم  تخس و 

تافـص تیاهن  یب  عبنم  هب  ار  رـشب  ینعی  دنک ؛ ییادخ  ار  وا  ات  درک  قلخ  شیوخ  تیاهن  یب  هدرتسگ و  تمحر  لیلد  هب  ار  رـشب  ادـخ 
ۀعرزم هب  مالّـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم مالک  رد  هک  تسا ، ییایند  زا  رذـگ  نآ  ریـسم  رـشب و  ندـش  ییادـخ  هار  .دـنک  لصتم  شیوخ 

.تسا هدش  فیصوت  اه  تیدودحم  اه و  یتخس  هب  هدیچیپ  یناکم  نمؤم و  نادنز  ترخآ و 

نیا دوش و  هتفکـش  اه  یتخـس  نیا  رثا  رب  ات  دـشکب  اه  یتخـس  كاخریز ، دوش و  هتـشاک  دـعاسم  نیمز  رد  دـیاب  هناد  هک  روط  نامه 
یم زورب  اه  یتخـس  اب  ههجاوم  رد  زین  يرـشب  تیاهن  یب  ياهدادعتـسا  تساـه ، یتخـس  نآ  لـمحت  راـثآ  زا  ندز  هناوج  یگتفکش و 

.دننک

رشب يور  شیپ  یناوارف  ياه  یتخس  عناوم و  ایند ، رد  میکح  يادخ  ور  نیازا  تساه ؛ یتخس  اب  ههجاوم  ینید  تیبرت  لوصا  زا  یکی 
حالطصا هب  صخـش ، دوش و  یم  بسک  یناسنا  یلاع  تافـص  دشاب ، تسرد  اه  یتخـس  نیا  اب  ههجاوم  ةویـش  رگا  لاح ، .تسا  هداهن 

دمآ ایند  هب  رشب  .دوش  یم  ییادخ 

25 ص :

ناکدوک ینید  تیبرت  یلمع  ياهراکهار  ریگب : وتچب  www.Ghaemiyeh.comتسد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 188زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


لیاذر زا  يرود  لیاضف و  بسک  نابوتا  ینعی  اـیند ، ناـبوتا  رد  نتفرگ  رارق  ادـخ  تافـص  بسک  هار  .دوش  وا  هیبش  ادـخ و  ۀـفیلخ  اـت 
مسج ةزرابم  یتخس  انعم ، اب  هدام  ةزرابم  یتخس  دننام  تسا ، ییاه  یتخس  هب  هدیچیپ  هک  تسادخ  هب  یهتنم  نابوتا  ایند  يرآ ، .تسا ،
ربکا داهج  هب  اه  یتخـس  نیا  اب  ههجاوم  .شدودـحمان  ياه  هتـساوخ  اـب  ارگ  تیاـهن  یب  حور  شدودـحم و  ياـه  هتـساوخ  اـب  يداـم 

.تسا هدش  فیصوت 

.دوش یم  بسک  اه  یتخس  رب  هبلغ  تخس و  یلادج  رد  یهلا  تافص 

زا هک  ارچ  نکن ؛ کمک  وا  هب  : » دـیوگ یم  شا  یعیبط  ءاضتقا  ربانب  سفن  دوش ، یم  هجاوم  يریقف  اـب  هک  یـسک  یتقو  لاـثم :، روط  هب 
نک و کمک  هک  دروآ  یم  راشف  حور  ِيرطف  ییارگ  لامک  یلو  دنک ؛ یم  داجیا  عنم  يدام ، یجنس  تعفنم  .دوش » یم  مک  وت  لاوما 
، یتخس نیا  لمحت  ۀطساو  هب  دوش ، یم  بلاغ  سفن  رب  لادج  نیا  رد  هک  یـسک  .نکرب ، رت  گرزب  یفده  يارب  تعفنم  لام و  زا  لد 
دوش و یم  مظاک  دبای ، ، یم  هبلغ  سفن  مشخ  رب  هک  یسک  .تسا  هنوگ  نیمه  زین  رگید  تافـص  بسک  .دبای ، یم  ادیپ  میرک  تفص 

 . ...و دوش  یم  رتاس  دبای ، یم  هبلغ  يرگید  يوربآ  نتخیر  يارب  سفن  ناجیه  رب  هک  یسک 

؛ تسا رترو  هلعش  شلاغز  شتآ  رت و  مکحم  شبوچ  ناتسهوک  ِتخرد  هک  دنیامرف : یم  مالّسلا ) هیلع  ) یلع نینمؤملاریما ،

، غاب تخرد  ای  دنا  ناتسهوک  تخرد  ام ،  ياه  هچب  هک  دوش  یم  حرطم  شـسرپ  نیا  لاح ،  (1) .تسا هدیشک  يرتشیب  یتخس  هکارچ 
کی ای  و 
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؟ يا هناخلگ  رد  هتفای  دشر  ناحیر ، تشم 

اه یتخـس  .دبایب  زاورپ  ِرَپ  و  دنک ، دوعـص  دـشر و  درف  ات  دـشاب  یتیبرت  ۀـمانرب  کی  ءزج  اه  یتخـس  اب  ههجاوم  دـیاب  تیبرت  ریـسم  رد 
: دنراد یعاونا 

.یهدب ماجنا  ار  اهراک  نیا  يراد  هفیظو  وت  يریذپ ؛: تیلؤسم  یتخس  . 

نیا دنک و  لمع  دـناوت  یمن  دراد ، تسود  دـهاوخ و  یم  شلد  هک  روجره  دوش ، یم  ریذـپ  مظن  هک  یـسک  ؛ : يریذـپ مظن  یتخـس  . 
.تسا سفن  ياوه  اب  هزرابم  يارب  نیرمت  یعون  دوخ ،

ياه هدـعاق  اه و  دودـح  دـح و  هک  یـسک  .تسا  دودـح  دـح و  يانعم  هب  هدـش و  هتفرگ  بَد  هملک  زا  بدا  يزرو ؛: بدا  یتخـس  . 
.دش دهاوخ  وا  راتفر  رد  تبالص  یتیصخش و  دشر  ثعاب  یتخس  لمحت  نیمه  دنک ، یم  تیاعر  ار  یعامتجا 

.دشاب صخش  ناوت  اب  بسانتم  دیاب  هک  تسا  یتیبرت  يدربهار  یتخس ، اب  ههجاوم 

.دنشاب مه  صخش  ناوت  اب  بسانتم  دیاب  اه  یتخس  نیا  تسادیپ  تسا و  یتیبرت  يدربهار  کی  یتخس ، اب  ههجاوم 

: تسا هدرک  یحارط  عنام  ود  ام  یهد  دشر  یگدنب و  ریسم  رد  �یلاعت  كرابت و  يادخ 

عناوم اب  بسانمدروخرب  حیحص و  ۀهجاوم  اب  یهلا  تافص  .اه  توغاط  ناطیـش و  مان  هب  ینوریب  عنام  . 2 سفن ؛ مان  هب  ینورد  عنام  . 1
.دش دنهاوخ  طلسم  مه  اه  توغاط  ناطیش و  رب  دنیآ ، یمرب  ینورد  عنام  رب  هبلغ  ِسپ  زا  هک  یناسک  .دنوش  یم  لصاح  اه  یتخس  و 
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.تسا هدوب  رتشیب  ناش  یگدنز  ياه  يراوشد  ییوگ  تسا  رتشیب  ناش  یتیصخش  تابث  تبالص و  هک  یناسک 

دوجو عناوم  نیا  رگا  دـناد و  یم  عناوم  اـب  دوخ  دروخرب  حیحـص  ةویـش  عناوم و  نویدـم  ار  دوخ  شرپ  تردـق  یـشرپ ، راوس  روـتوم 
نیرمت اب  هقباسم ، زا  شیپ  هک  دنوش  یم  ینکش  دروکر  هب  قفوم  یناراکشزرو  طقف  .تشاد ، تفرگ  یمن  لکش  مه  یشرپ  دنتـشادن ،

.دنشاب هدوزفا  دوخ  ییاناوت  تماقتسا و  رب  تخس  ياه 

تبالـص و تسا ، هدوب  رتشیب  اه  نآ  یگدـنز  ياه  يراوشد  هک  یناسک  .دوش ، یم  يوق  اـه  هدارا  هک  تساـه  یتخـس  اـب  هزراـبم  رد 
.دنا هتفای  يرتشیب  یتیصخش  تاُبث 

یگدنز ةویـش  راتفر و  رب  نآ  يراذگریثأت  ییوگ  تسا و  رتشیب  زین  نآ  باوث  دـشاب ، رت  تخـس  تدابع  هچره  ینید ، ياه  هزومآ  رد 
ناش ریثأت  هک  دنتسه  ییاه  هنومن  فاکتعا  هزور و  جح ، نانمـشد ،  اب  داهج  سفن ، اب  داهج  نوچمه  ییاه  تدابع  .دوب  دهاوخ  رتشیب 

.تسا نشور  همه  يارب 

، ناتسمز رد  درس  بآ  اب  وضو  ناتسبات و  رد  یبحتـسم  ةزور  نتفرگ  کش ، یب  .تسا  دوهـشم  زین  یبحتـسم  ياهراک  رد  لاور  نیمه 
...و هداتسیا  تروص  هب  نآرق  ندناوخ  هدایپ ، ياپ  اب  مالّسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  ترایز  هب  نتفر 

اه و یتخس  لمحت  اب  رـشب  ندش  ییادخ  نتفای و  دشر  تسا و  ناسنا  دشر  لماع  یتخـس  اب  ههجاوم  تقیقحرد ، .دراد  يرتشیب  باوث 
.دریگ یم  تروصاه  نآ  زا  رذگ 
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.دنوش نیمأت  نانآ  تحلصم  تیعقوم و  شجنس  ربانب  طورشم و  دودحم و  دیاب  نادنزرف  ياه  هتساوخ 

ار تینما  تمالـس و  كاشوپ ، اروخ ك ، هب  زاین  نوچمه   ، یعقاو ییاهزاین  هک  تسا  نشور  .دنراد  ییاه  هتـساوخ  اهزاین و  نادـنزرف 
نیمأت اه  هچب  ياه  هتساوخ  مامت  هک  تسین  رارق  اما  دنراد ؛ زین  ییاه  هتساوخ  نیدلاو  زا  نادنزرف  اهزاین  نیا  رانکرد  .درک  نیمأت  دیاب 

تحلصم تیعقوم و  شجنـس  ربانب  طورـشم و  دودحم و  دیاب  نادنزرف  ياه  هتـساوخ  یتخـس ، اب  ههجاوم  لصا  شریذپ  اب  هکلب  دوش ؛
مهارف يا  هنیمز  تیعقوم و  هکلب  دننک ، یمن  هجاوم  یتخس  اب  ار  دوخ  نادنزرف  اهنت  هن  نیدلاو  هزورما  هنافسأتم  .دنوش  نیمأت  نانآ 

هب اه  نداد آ ن  قوس  يارب  ًالثم  .دـنهد  ماجنا  يداـم  ياـه  هزیگنا  اـب  زین  ار  دوخ  یـصخش  یناـسنا و  ۀـفیظو  نادـنزرف  هک  دـننک  یم 
هب لماع  تسا و  یتیبرت  يرازبا  قیوشت  هک  یلاحرد  دـنریگ ؛ یم  رظنرد  اه  يارب آ ن  ینآ  ای  يداـم و  ياـه  قیوشت  بوخ ، ياـهراک 

.تسا رشب  ندروآرد  قوش 

.دش دهاوخ  ینورد  ياه  یگتخیگناربدوخ  عنام  دشاب ، هنوگدزم  يدام و و  رگا  قیوشت 

هفیظو ماجنا  رد  .دش  دهاوخ  ینورد  ياه  یگتخیگناربدوخ  عنام  دشاب ، هنوگدزم  لمع و  ماجنا  زا  دعب  هلصافالب  يدام و  رگا  قیوشت 
هداوناخ رد  دارفا  لاح  تیاعر  یتسود و  عون  اهرت و  رزب گ  هب  مارتحا  نوچمه  ، یناسنا ياه 
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ۀفیظو اه  نیا  هک  دـنادب  دـیاب  اـم  دـنزرف  .دـشاب  يروف  يداـم و  تروص  هب  قیوشت  دـیابن  ینید ، فیلاـکت  فیاـظو و  رد  نینچمه ، و 
اب ار  ریـسم  نیا  دیاب  لامکو  تداعـس  هب  ندیـسر  يارب  تساه و  یتخـس  نیا  لمحت  فیاظو و  نیا  ماجنا  ۀـیاس  رد  وا  دـشر  تسوا و 

ترـــضح .يداــم  ياــه  تــعفنم  بــلج  يارب  هــن  نارگید و  يوــسزا  ندــش  قــیوشت  رطاــخ  هــب  هــن  دــنک ، یط  ینورد  ةزیگنا 
هکلب منک ؛ یمن  تداـبع  تتـشهب  قوـش  هب  اـی  تمنهج  زا  سرت  لـیلد  هب  ار  وـت  ایادـخ  : » دـندومرف مالّـسلا ) هـیلع  ) یلع ، نینمؤـملاریما

(1)« .متفای تدابع  قیال  ار  وت  نوچ  منک ، یم  تتدابع 

تیساسح داجیا  . 4 . 1

؟ دیدرب راک  هب  ار  ژاو ه  نیا  ارچ  هچ ؟ ینعی 

ینید راتفر  زورب  يارب  يزاس  هنیمز  ياه  همدقم  زا  یکی 

فیلکت زا  شیپ  نینـس  رد  یفنم  تبثم و  ياهدک  يراذـگراب  تسردان و  تسرد و  ياهراتفگ  اهراتفر و  هب  تبـسن  تیـساسح  داجیا 
.تسا هدرک  ام  نیرق  ار  يدب  زا  رفنت  یبوخ و  هب  لیم  دنوادخ  ترطف ، ةدرشف  حول  رد  هک  روط  نامه  تسا ؛

.دراد هشیر  دیلقت  رد  رتشیب  یگلاسراهچ ، نس  ات  ناکدوک  راتفر 

نایفارطا دـب  ای  بوخ  ياه  شنکاو  زین  نایفارطا و  راتفر  ةدـهاشم  قیرط  زا  دـیلقت ، رد  هشیر  رتشیب  یگلاسراهچ ، نس  ات  اه  هچب  راتفر 
هشیر ناشراتفر  هب  تبسن 
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.( ص11 ،ج 2 ، هینیدلا ثیداحألا  یف  هیزیزعلا  یلائللا  یلاوع  روهمج ، یبأ  ، نیدلا
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میهافم غولب ، نس  زا  دعب  ناکدوک  .دننک  دیلقت  دننک ، یم  ساسحا  دنونش و  یم  دننیب و  یم  ار  هچنآ  دننک  یم  یعـس  ناکدوک  .دراد 
دنناوت یم  یگلاس  مینو  هس  زا  دعب  نانآ  اما  تسا ،؛ یگلاس  تفه  نانآ  یمسر  شزومآ  نس  دننک و  یم  كرد  ار  یلالدتـسا  یلقع و 

ياه راتفر  قیرط  زا  ار  یلک  ياه  موهفم  دـنناوت  یم  نیدـلاو  نیاربانب ، دـننک .  یم  كرد  جـیردت  هب  مارآ و  مارآ  ار   (1) یلک میهافم 
ياهراتفر رد  اه  مایپ  نیا  هچ  ره  دنزومایب و  ناکدوک  هب  یگداس  هب  جـیردت و  هب  تسا ، هفطاع  ساسحا و  اب  هارمه  هک  دوخ  ةرمزور 

.دش دهاوخ  رتشیب  زین  نآ  يراذگ  ریثأت  ۀنیمز  دشاب ، رتشیب  نیدلاو 

یعوضوم ره  یکچوک  یتشز و  ای  یگرزب  ییابیز و 

.دبای یم  دومن  اه  هرهچ  رد  نآ  ِتلاح  سح و  اب 

.تسا نوگانوگ  ياه  تیعقوم  رد  شنکاو  شنک و  لایس  تکرح  تیبرت ، ياهانعم  زا  یکی 

هب دـنک ، هدـهاشم  تاعوضوم  هب  تبـسن  نیدـلاو  ام  راتفر  ای  هرهچ و  رد  یبسانم  شنکاو  یگـشیمه ، تباث و  یلاور  رد  كدوک  رگا 
.دبای یم  رد  نیدلاو  رظنم  زا  ار  دب  ای  بوخ  يراذگدک  هاگآدوخان  روط 

یم شرافس  ناشیا  هب  دنـسر ، یم  یگلاس  جنپ  نس  هب  نامنادنزرف  هاگره  هک  میتسه  یتیب  لها  ام  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هک یتشادرب   (2)« .دنناوخب زامن  هک  دییوگب  ناشیا  هب  دندیـسر  یگلاس  تفه  هب  ناتنادنزرف  هاگره  امـش  یلو  دنناوخب ؛ زامن  هک  مینک 

دوش یم  ثیدح  نیا  زا 

31 ص :

.تشز دب و ، بوخ ، گنر ، عافترا ، مجح ، دُعب ، کیدزن ، رود ، نوچمه  یمیهافم  - 1
«.. ...َنِینِس ِْعبَس  َءاَْنبَأ  اُوناک  اَذِإ  ِهاَلَّصلِاب  ْمکَناْیبِص  اوُرُمَف  َنِینِس  ِسْمَخ  ُءاَْنبَأ  ْمُه  ِهاَلَّصلِاب َو  اَنَناْیبِص  ُُرمَْأن  اَّنِإ  : » مالسلا هیلع  ُقِداَّصلا  َلاَق  - 2

.( ص280 ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  قودص ، )
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غولب نس  ات  یگلاس  تفه  زا  دراد  دوجو  هلـصاف  لاس  ود  یگلاس ، ُهن  ینعی  نارتخد ، فیلکت  نس  اـت  یگلاـس  تفه  زا  هک : تسا  نیا 
 . هلصاف لاس  شش  جنپ  اه  رسپ 

؛ درک تیساسح  داجیا  فیلکت  زا  شیپ  لاس ، ود  دیاب  دنا ، تاساسحا  سنج  زا  هک  نارتخد  يریذپ  فیلکت  يارب  ییوگ 

.درک داجیا  فیلکت  زا  شیپ  لاس  شش  جنپ  دودح  ار  تیساسح  نیا  دیاب  دنراد ، يرتمک  يریذپ  شزومآ  هک  نارسپ  رد  یلو 

.دنک یم  رت  ناسآ  ار  تیبرت  فیلاکت ، هب  تبسن  ناکدوک  رد  ینهذ  یگدامآ 

ار نانآ  فیلکت ، نس  زا  شیپ  لاس  هس  ود  مک  تسد  ناشنیدلاو  هک  تسا  رت  ناسآ  ییاه  هچب  يارب  فیلکت  اب  ندمآرانک  شریذـپ و 
تاعوضوم نیا  اب  شیپ ، زا  ار  نانآ  نهذ  دننک و  یم  انشآ  مرحمان  مرحم و  اب  ترشاعم  ةویش  ایح و  باجُح و  نوچمه  یتاعوضوم  اب 

 . دنزاس یم  هجاوم 

هک دوش  یم  لاؤس  نانآ  زا  یتقو  دـننک ، یم  یتسردان  باختنا  ای  دـنز  یمرـس  دارفا  زا  یبسانمان  شنکاو  هک  اه  دروخرب  زا  یلیخ  رد 
روط هب  نونکات  نوچ  دنا ، هتـشادن  ینهذ  ۀنیمز  شیپ  نوچ  دنناد ؟ یمن  ارچ  .منک  راکچ  متـسناد  یمن  دنیوگ ، یم  يدرک ، نینچ  ارچ 

.دنا هدرکن  شزادرپ  ار  نآ  تسا و  هدشن  هجاوم  هلئسم  نیا  اب  ناشنهذ  يدج 

شنهذ هک  دش  دهاوخ  رتشیب  درف  رد  یعوضوم  شریذـپ  ینامز  .تسا  تاعوضوم  اب  ینهذ  ۀـهجاوم  تیـساسح ، داجیا  راثآ  زا  یکی 
کینکت و هب  ار  شتخانش  دسانشب و  ار  نآ  نآ ، اب  ینهذ  ۀهجاوم  زا  دعب  دوش و  ساسح  نآ  هب  تبسن 

32 ص :
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ینهذ یگدامآ  تاقوا ، یهاگ  .دـهد  زورب  هفطاع  ساسحا و  اب  ار  شراتفر  هرمزور  یگدـنز  رد  هدرک و  لیدـبت  راـتفر  اـی  راـکهار و 
.دنک یم  رت  ناسآ  ار  تیبرت  دهد ، ماجنا  رگید  لاس  ود  تسا  رارق  دنزرف  هک  يراک  يارب 

( تیبرت رد  تثارو  رسمه و  باختنا  شقن   ) دلوت زا  شیپ  يزاس  هنیمز  . 5 . 1

(1) .تسا هدرک  فوطعم  دوخ  هب  ار  نارکفتم  نهذ  هدوب و  حرطم  زابرید  زا  كدوک ، تیصخش  نیوکت  رد  تثارو ، شقن 

یعیبط لاقتنا  تثارو ، زا  روظنم 

33 ص :

نیا رد  زگره  یلو  دـنا ،؛ هدوب  دراد ، یـشقن  هچ  تیبرت  رد  تثارو  هک  هلئـسم  نیا  يارب  عطاـق  یباوج  یپ  رد  هراومه  نادنمـشناد  - 1
زا یخرب  هک  يا  هنوگ  هب  .تسا  یقاب  نانچمه  کیتنژ  شناد  تفرشیپ  دوجو  اب  رظن  فالتخا  نیا  دنا و  هدیسرن  یمّلسم  يأر  هب  هنیمز 

ینایارگ راتفر  لباقم ، رد  .دراد  یتثارو  یکیتنژ و  ۀبنج  ناسنا  تیـصخش  داعبا  هک 23  دندقتعم  کنزیآ  دننام  رصاعم ، ناسانش  ناور 
تیبرت ةرابرد  ناملـسم  گرزب  نایبرم  ءارآ  ناراطع ، دـمحم   ) .دـنناد یم  ریثأـت  یب  یمدآ  تیوه  نییعت  رد  ار  تثارو  نوستاو ، نوچ 

: دـیوگ یم  ماـگیو  .دـنا  هتـسناد  طوبرم  تثارو  هب  ار  ناـسنا  یتخبدـب  یتخب و  شوخ  ناسانـش ، ناور  زا  یهورگ  ص83 ). كدوک ،
تواقـش تداعـس و  عون  ره  هک  يروـط  هب  تسا ،؛ درف  تیـصخش  لیکـشت  نیوـکت و  رد  لـماع  نیرت  مهم  نیرت و  گرزب  ثراوـت ، »

لولـس رد  هک  تسا  یتوافت  ۀـجیتن  یگمه  دارفا ، نیب  رد  دوجوم  فالتخا  اـی  تواـفت  تسا و  طوبرم  تثارو  هب  یگدـنز  رد  صخش 
دنمشناد و 58 ). ص57  دـشر ، یـسانش  ناور  داژن ، يراعـش  ربکا  یلع   ) .دراد دوجو  رداـم  ردـپ و  ياـه ) نژ   ) دـّلوم يا  هفطن  ياـه 

نژ هب  زیچ ، ره  زا  شیب  درف ، دشر  لحارم  زا  هلحرم  ره  رد  یلقع  ای  ینهذ  ياه  هبنج  یگنوگچ  : » دسیون یم  سگنینژ  مان  هب  يرگید 
« .دـشابن ثراوت  شا  هیاپ  ساسا و  هک  درادـن  دوجو  يدرف  ياه  تواـفت  رهاـظم  زا  يرهظم  چـیه  تفگ ، ناوت  یم  تسا و  یکتم  اـه 

دوجو اـه  نآ  ناـیم  زین  رظن  فـالتخا  هتبلا  دـنا ،؛ هدرک  هجوت  ناـسنا  تیـصخش  رد  ثراوت  شقن  هب  زین  یمالـسا  نارکفتم  .ناـمه .) )
هب زین  دوخ  دـنک و  یم  هراشا  هنیمز  نیا  رد  ارآ  فالتخا  هب  يرـصان ، قالخا  باـتک  رد  هیلع ) هللا  همحر  ) ریـصن هجاوخ  .تسا  هتـشاد 

یبتجم حیحـصت : هب  يرـصان ، قالخا  یـسوط ، نیدلا  ریـصن  هجاوخ   ) .دراد ملـسم  داقتعا  ناسنا  تیـصخش  قالخا و  رد  ثراوت  ریثأت 
زا درف  هک  تسا  دقتعم  دـناد و  یم  رثؤم  ناسنا  تیـصخش  رد  ار  تثارو  زین  يدعـس  ص 101 و 102 ). يردـیح ، اضر  یلع  يرون و 

اهنت تسا و  دودحم  تیبرت  يورین  نیاربانب ، .درب  یم  ثرا  هب  ار  تشز  ای  ابیز  ياه  يوخ  یندوک و  ای  شوه  دادعتـسا و  دوخ  ناکاین 
.تسا رثا  یب  تسین ، دعتـسم  ًاعبط  هک  یـسک  رد  دتفا و  یم  دنمدوس  رثؤم و  دراد ، ار  نآ  شریذپ  یگدامآ  يو  ترطف  هک  یـسک  رد 

باب ناتـسلگ ،  ) دـشاب رهگدـب  هک  ار  ینهآ  درک / دـنادن  وکن  لقیـص  چـیه  دـشاب  رثا  وا  رد  ار  تیبرت  لباق / يرهوگ  لـصا  دوب  نوچ 
دبنگرب ناکدرگ  نوچ  ار  لهاان  تیبرت   / تسا دـب  شداینب  هک  ره  دریگن ، ناـکین  وترپ  دیآرـس : یم  يرگید  مـالک  رد  يدعـس  متفه )

یم كدوک  تیـصخش  نیوکت  رد  رثؤم  یلماع  ار  تثارو  یمالـسا ، ياه  تیاور  هب  کسمت  اب  زین  یلازغ  لوا ) باب  ناتـسلگ ،  ) تسا
.دناد
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ۀفطن ياه  لولس  ۀلیسو  هب  لاقتنا  نیا  تسا و  نادنزرف  هب  دادجا  نیدلاو و  زا  یلقع  ای  ینهذ  یندب و  کیژولویب  ياه  یگژیو  یضعب 
ساسا هک  دراد  دوجو  موزومورک »  » ماـن هب  جوز  جوز  ییاـه ، هتـشر  اـه  لولـس  نیا  زا  کـی  ره  ۀتـسه  رد  .دریگ  یم  ماـجنا  نیدـلاو 

.دنوش یم  هدیمان  نژ »  » هک دنتسه  یپکسورکیم  زیر  رایـسب  ياه  هناد  يواح  دوخ  اه  موزومورک  نیا  .تسا  طوبرم  اه  نآ  هب  ثراوت 
(1) .دنتسه صخش  ینهذ  ای  یلقع  یندب و  ياه  یگژیو  ةدننک  نییعت  اه  نژ 

هوقلاب ناسنا  زین  ناسنا  ۀفطن  .تسا ، هدرک  تیاده  ینیعم  دصقم  يوس  هب  ار  يدوجوم  ره  صاخ ، یتقلخ  نیوکت و  ۀلیسو  هب  دنوادخ 
يدنم هرهب  لیلد  هب  تسا و  رادروخرب  یهلا  تیاده  زا  وا  سپ  تساراد ؛  ار  یحور  یمسج و  لماکت  دادعتسا  تیلباق و  هک  تسا  يا 

تواقش و هار  دزرو و  عانتما  تیاده  شریذپ  زا  ای  دنک  تکرح  هنادواج  تداعس  لامک و  يوس  هب  تسا  رداق  هقطان  سفن  حور و  زا 
لامک هب  یعماج  حیحص و  یتیبرت  ماظن  کی  رد  شا  هوقلاب  ینورد و  ياهدادعتسا  شرورپ  اب  دناوت  یم  ناسنا  .دنیزگرب  ار  یتخبدب 

34 ص :

دننامه روکذم  تفص  ظاحل  زا  ود  ره  رگا  هک  دنـسر  یم  دنزرف  هب  نیدلاو  زا  نژ  ود  دنزرف ، رد  یثرا  تفـص  کی  ییادیپ  يارب  - 1
ياراد نژ  ود  نآ  تسا  نکمم  یهاگ  یلو  .دنتـسه » زراب  رهاـظ و  نژ ، ود  ره  : » مییوگ یم  دوش ، رهاـظ  تفـص  نآ  هجیتن  رد  هدوب و 

ود  ) دشاب یبآ  ردام  مشچ  گنر  هایـس و  ردپ  مشچ  گنر  دراد ، ناکما  مشچ  گنر  ياه  نژ  رد  اًلثم  دنـشاب ؛ دننامهان  تایـصوصخ 
بلاغ ای  زراـب  نژ  ار  نآ  هک  دزاـس  یم  رهاـظ  ار  دوخ  صاـخ  تفـص  هدوب ، يوق  نژ  ود  نآ  زا  یکی  تروص  نیا  رد  تواـفتم ؛) نژ 

نژ نیا  دوش و  یم  هدیمان  بولغم  ای  روتسم  نژ  دزاس ، رهاظ  ار  دوخ  صاخ  تفص  تسا  هتـسناوتن  هدوب و  فیعـض  هک  ینژ  دنیوگ و 
نژ تروص  هب  رود  ياه  لسن  رد  هک  دراد  لاـمتحا  دوش و  یم  لـقتنم  دـعب  لـسن  هب  یلـسن  زا  هکلب  دور ،؛ یمن  نیب  زا  زگره  روتـسم 

ص 61 دشر ، یسانش  ناور  داژن ، يراعش  ربکا  یلع   ) .تسا هدرکن  فشک  ار  رما  نیا  تلع  زونه  ملع  هک  دوش  رهاظ  هدمآ و  رد  زراب 
»؟ دراد تهابـش  شیومع  ردـپ و  هب  دـنزرف  یهاگ  : » مدرک ضرع  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  هک  دـیوگ : یم  نانـس  نب  هَّللادـبع  .( 
نز ۀفطن  هک  یهاگ  دوش و  یم  هیبش  شیومع  ردپ و  هب  دنزرف  دنک ،) هبلغ   ) دریگب یـشیپ  نز  ۀفطن  رب  درم  ۀفطن  هک  یماگنه  : » دومرف

یـشیپ درم  ۀـفطن  رب  نز  ۀـفطن  هک  یهاگ  دوش و  یم  هیبش  شیومعوردـپ  هب  دـنزرف  یهاـگ  [» دـنک هبلغ  ، ] دریگب یـشیپ  درم  ۀـفطن  رب 
 .( ج 60 ص 339 راونألا ،  راحب  یسلجم ، رقابدمحم   ) دوش یم  هیبشدوخ  ییاد  ردام و  هب  دنزرف  دریگب ،
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: دیوگ یم  يرهطمداتسا  .تسا  تثارو  رسمه و  باختنا  شقن  ریسم ، نیا  رد  مهم  ياه  هنیمز  زا  یکی  .دوش  لئان  شیوخ  ۀتسیاش 

.تسا هتسیاش  حلاص و  يرسمه  باختنا  دنزرف ، تیبرت  رد  لوا  ماگ 

تیبرت رد  لوا  ماگ  .دبای  یم  زورب  روهظ و  تیبرت ، نایرج  رد  وا  ینورد  هتفهن و  ياه  تیلباق  اهدادعتسا و  هک  تسا  يدوجوم  ناسنا 
ماگ زا  دروآ و  یم  دیدپ  دنزرف  تیبرت  دلوت و  تهج  رد  بولطم  یتثارو  ۀنیمز  هک  تسا  هتـسیاش  حلاص و  يرـسمه  باختنا  دـنزرف ،

باسح هب  دنزرف  تیبرت  یساسا  ياه 

(1) .دیامن یم  تفایرد  تثارو  قیرط  زا  رابجا  هب  ار  شیوخ  ياه  یگژیو  زا  یخرب  ناسنا  اریز  دیآ ؛ یم 

زین ینیدلاو  نینچ  نادنزرف  تشاد و  دهاوخ  اه  نآ  بالـصا  یکاپ  رد  ییازـسب  ریثأت  نیدـلاو  یگتـسیاش  لالح و  ِيزور  تقیقح  رد 
دلوت ۀـنیمز  دوش و  یم  ناـشیا  ياـه  بلـص  یکاـپان  بجوم  نیدـلاو  یتقاـیل  یب  مارح و  يزور  هک  یلاـح  رد  دوـب ؛ دـنهاوخ  حـلاص 

هک تسا : هدمآ  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  مالک  رد   (2) .دروآ یم  مهارف  ار  حلاصان  ینادنزرف 

دوش هاگآ  شتایحور  زا  دسانشب و  ار  وا  دنک ، قیقحت  وا  ةرابرد  دیاب  دنک ، باختنا  يرسمه  دهاوخ  یم  یسک  رگا 

هللا یلـص  مرکا  لوسر  .دنک  تیارـس  نادنزرف  هب  اه  يرامیب  نیا  هجیتن ، رد  دشاب و  راچد  یناسفن  ياه  يرامیب  ای  اه  تفآ  هب  ادابم ، ات 
: دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  هلآو  هیلع 

یم ثرا  ناکدوک ]  ] هب ناردام ، ناردـپ و  ياه  یگژیو  اریز  دـینک ؛ تقد  رـسمه  باختنا  رد  ( ؛» ٌساّـسَد َقرِْعلا  َّناَـف  ْمُکِفَُطِنل  اوُریَخَت  »
( .دسر

35 ص :

 . ص 37 نآرق ،  رد  ناسنا  ، يرهطم یضترم  - 1
ص 346. ج 5 ،  نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  بیطا  بیط ، نیسحلادبع ، کن : - 2
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(1) .دنوشن دلوتم  هدنام  بقع  دارفا  وا  زا  ات  تسا  هدرک  عنم  ار  قمحا  نز  اب  جاودزا  مالسا  نینچمه ،

: دندومرف هک  دننک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

 ) (2) ؛» .ٌعایِض اَهَُدلو  ٌءالَب و  اهَتَبْحُص  َّنِإف  ِءاَقمَْحلا  َجیِوزَت  ْمُکاّیإ َو  »

( .دوش یم  صقان  هدنام و  بقع  شدنزرف  تسا و  يراتفرگ  یعون  وا  اب  ینیشن  مه  هک  دیزیهرپب  قمحا  نز  اب  جاودزا  زا 

قیقحت وجو و  تسج  یمـسج و  شیامزآ  هب  جاودزا ، هب  مادـقا  زا  شیپ  هک  تسا  هدـش  شرافـس  ناناملـسم  هب  يرایـسب  ثیداحا  رد 
هدـش درم  نز و  هب  شرافـس  نیا  هتبلا  .دنـشاب  راچد  یحور  اـی  یمـسج  ياـه  يراـمیب  هب  شا  هداوناـخ  اـی  رـسمه  اداـبم  اـت  دـنزادرپب 

(3) .تسا

36 ص :

ص29. ج14 ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، رح  نسح  نبدمحم  - 1
ص13. ج2 ، یفاک ، عورف  ینیلک ، بوقعی  نبدمحم  - 2

ياـنعم .هُِّما .» ِنَْطب  ِیف  یِقَـش  ْنَم  یِقَّشلا  ِهُِّما َو  ِنَْطب  ِیف  دیِعَـس  دـیِعَّسلا  :» تسا هدـش  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  - . 3
: ۀفیرش ۀیآ  لیذ  یفاص  ریسفت  رد  هر ) ) ضیف موحرم  « » .تسا هچب  تواقـش  ای  تداعـس و  زاس  هنیمز  ردام  مکـش  هک  تسا  نیا  تیاور 
، همه يارب  هک  دنک  یم  لقن  ار  یتیاور   ( 6 نارمع ، لآ  (. ) میکَْحلا ُزیزَْعلا  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ُءاشی ال  َفیک  ِماـحْرَْألا  ِیف  ْمکُرِّوَصی  يذَّلا  َوُه  )
، دننک يدنب  تروص  ریوصت و  ار  هچب  هک  دندمآ  روصم  کلم  ود  یتقو  :» دیامرف یم  .تسا  هدـنهد  ناکت  اهردام  ردـپ و  صوصخ  هب 

یناشیپ رد  هچنآ  دینک و  تشادرب  اجنآ  زا  ار  هچب  نیا  تشونرـس  ردام و  یناشیپ  هب  دینک  هاگن  هک  کلم ، ود  نآ  هب  دوش  یم  باطخ 
ردق اضق و  .دیهدب  رارق  نم  يارب  مه  ءادب  دوش ، یم  باطخ  دعب  .دیهد ، رارق  هچب  نیا  تشونرـس  ردـق و  اضق و  ار  نامه  تسا ، ردام 

، ار هچب  نیا  تشونرس  ار ، هچب  نیا  تواقـش  تداعـس و  ار ، هچب  نیا  تاردقم  .دننک  یم  ار  راک  نیمه  کلم  ود  نآ  و  تسا ، یقیلعت 
هریش رسپ  ( ،؛» هیبأ ُّرس  َُدلَولا  «. » .دنهد یم  رارق  ءادب  ملاع  راگدرورپ  يارب  دنـسیون و  یم  هچب  یناشیپ  رد  دنریگ و  یم  ردام  یناشیپ  زا 

مه وا  دنـشابن ، تلیـضف  بحاص  رگا  تسا و  تلیـضف  اب  مه  وا  دنـشاب ، تلیـضف  اب  شردام  ردپ و  رگا  ینعی  تسا ؛) شردـپ  ةدیـشک 
ُُهتابَن ُجُرْخی  ُبیَّطلا  ُدَلَْبلا  َو  دیامرف «: یم  هفیرـش  ۀـیآ  ،ص2 ). مالسا رظن  زا  دنزرف  تیبرت  يرهاظم ، نیـسح  « ) .تسین تلیـضف  بحاص 

سوسحم هب  لوقعم  هیبشت  نیا   .(« 58 فارعا ، «. ) نوُرکْـشی ٍمْوَِقل  ِتایْآلا  ُفِّرَُـصن  ِکلذک  ًادکَن  َّالِإ  ُجُرْخی  َُثبَخ ال  يذَّلا  ِهِّبَر َو  ِنْذِِإب 
هک دـیامرف : یم  یـسح  یفیـصوت  بلاق  رد  ور  نیازا  اذـل  دـنک ؛ مهف  هب  کیدزن  اـم  يارب  ار  یلوقعم  بلطم  دـهاوخ  یم  ینعی  تسا ؛
لد دریگ و  یم  همـشچرس  بذـهم  لد  زاربخ  ینعی  .دـهد ، یمن  لـصاح  راز  هروش  نیمز  اـما  دـهد ؛ یم  لـصاح  بوخ  داـبآ ، ِنیمز 

ردپ و نادنزرف  اوقت و  اب  تلیـضف و  اب  ِردام  ردپ و  نادنزرف  هک  دـشاب  نیا  شرگید  يانعم  دـیاش  .تسین ، نآ  رد  يریخ  چـیه  كاپان 
.دنتسه اوقت  یب  تفع ، یب  ردام 
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حطـس رد  یخرب  هغبان و  یلاع و  رایـسب  حطـس  رد  اه  نآ  زا  یـضعب  دـنراد .: یتوافتم  رایـسب  یتاجرد  لقع  شوه و  رظنزا  اـه  ناـسنا 
.نییاپ رایسب 

ناردپ و زا  ار  دوخ  ۀظفاح  شوه و  رادـقم  ناکدوک  بلغا ، .تساه  توافت  نیا  لماع  نیرت  مهم  تثارو  ناسانـش ، تسیز  ةدـیقع  هب 
یگژیو زا  یلقع  فعـض  ای  یلاع  یلقع  دادعتـسا  هک  دـهد  یم  ناشن  یملع  ياه  هبرجت  .دـنرب  یم  ثرا  هب  شیوخ  دادـجا  ناردام و 
لحارم زا  يا  هلحرم  ره  رد  یلقع  ای  ینهذ  ياـه  هبنج  یگنوگچ  نینچمه ، .دراد  طاـبترا  تثارو  هب  رتشیب  تسا و  یگداوناـخ  ياـه 

هک درادن  دوجو  يدرف  ياه  توافت  رهاظم  زا  يرهظم  چـیه  هک  تفگ  ناوت  یم  تسا و  یکتم  اه  نژ  رب  زیچ  ره  زا  شیب  درف ، دـشر 
هک يریگدای  دـنک و  یم  تفایرد  ثرا  قیرط  زا  ار  شزغم  باـصعا و  یناـمتخاس  تیفیک  درف  ره  .دـشابن  ثراوت  شا  هیاـپ  ساـسا و 

رثأتم یبصع  هاگتـسد  تیفیک  زا  زین  شوه  دراد و  یگتـسب  یـشوه  عضو  اب  ًامیقتـسم  تسا ، لیـصحت  رد  لماع  ای  عوضوم  نیرت  مهم 
(1) .دنناد یم  یثوروم  رتشیب  ار  شوه  ناسانش ، ناور  زا  یضعب  هک  يروط  هب  تسا ،؛

یعیبط و تافص  رب  هوالع  هک  دوش  یم  طابنتـسا  ثیداحا  نومـضم  زا  .تسین ، تثارو  اب  طابترا  یب  مه  یقالخا  ياه  یگژیو  لاقتنا 
رادملع هیفنح  دمحم  لمج ، گنج  رد  ًالثم  دنک .؛ یم  داجیا  نادنزرف  رد  ار  ییاه  هنیمز  زین  نیدـلاو  یقالخا  ياه  تلـصخ  يرهاظ ،

سرت فعض و  نیا  : » دندومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .دش  وا  يورشیپ  عنام  نمشد  اما  درک ؛ هلمح  راب  دنچ  دوب و  رکشل 

37 ص :

ص57. دشر ، یسانش  ناور  كرب ،  ارول  کن : - 1
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ياه هشیر  هک  یفیرـش  مدرم  زا  ار  دوخ  ياهزاین  : » دـندومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  ناشیا  زا  ای   (1)« .يا هدرب  ثرا  هب  ترداـم  زا  ار 
: دندرک هیـصوت  رتشا  کلام  هب  ای  .دوش » یم  اور  رت  هزیکاپ  رتهب و  اه  نآ  دزن  اه  هتـساوخ  اریز  دـیهاوخب ؛ دـنراد ، یلیـصا  یگداوناخ 

باختنا يرادا  يدنمراک  هب  دنا ، هتـشاذگ  مدـق  رتدوز  مالـسا  میرح  هب  هدوب و  فیرـش  ياه  هداوناخ  زا  هک  یفیفع  هبرجت و  اب  دارفا  »
ربمایپ هک  تسا  ساـسا  نیمه  رب  (2)« .دـنا شیدـنا  تبقاع  عمط و  یب  دـنراد و  هدیدنـسپ  یـشور  رت و  میرک  یقالخا  نانآ  اریز  نک ؛
ثیدح نیا  و  .تخبشوخ » شردام  مکش  رد  دیعـس  تسا و  تخبدب  شردام  مکـش  رد  یقـش ، : » دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

(3)« .دراد تلالد  نادنزرف  رب  نیدلاو  تایقالخا  دیدش  ریثأت  رب  تلالد 

.تسا هدش  هتفریذپ  یندشانراکنا  مّلسم و  یلماع  ناونع  هب  اه ، ناسنا  شوه  قلُخ و  قلَخ و  يریگ  لکش  رد  تثارو  عوضوم 

زا لماوع ، ریاس  تسا و  نادـنزرف  ياـه  یگژیو  ماـمت  تلع  نیدـلاو ، ۀـفطن  رد  دوجوم  ياـه  یگژیو  هک  تسین  نیا  نآ  ياـنعم  هتبلا 
تسین و شیب  يدادعتـسا  ءاـضتقا و  دـح  رد  اـه  نآدوجو  هکلب  دـنرادن ،؛ اـه  نآ  رب  يریثأـت  یـصخش  ةدارا  شرورپ و  طـیحم  هلمج 

.دراد طابترا  زین  یصخش  ةدارا  اب  طیحم ، رب  هوالع  ناشندش  افوکش 

لامک هب  اه  نآ  ندیسر  زاس  هنیمز  تادوجوم ، يدوجو  تازیهجت  تفگ :، ناوت  یم 

38 ص :

توتـسا دـق  هنبا و  دـمحم  یلإ  هتیار  لمجلا  موی  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  عفد  : » هغالبلا جـهن  حرـش  یف  دـیدحلا  یبأ  نبا  لاـق  - 1
ککردأ لاق  هردص و  یف  عفدـف  رطملا  بیبآش  اهنأک  ءامـسلا  يرت  امأ  نینمؤملا  ریمأ  ای  لاقف  الیلق  فقوتف  لمحا  هل  لاق  فوفـصلا و 

ج 42، راونألا ، راحب  زا : لـقن  هب  ص 243 ؛ ج 1 ، هغالبلا ، جهن  حرـش  دـیدحلا ، یبا  نبا   ... )) ...هدـیب هیارلا  ذـخأ  مث  کمأ  نم  قرع 
.(( باب 120 ص98 ،

ۀمان 53. هغالبلا ، جهن  - 2
ص34. تیبرت ، تثارو و  رظن  زا  كدوک  باتک  ۀصالخ  یچنزوس ، نیسح  کن : - 3
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تلع هن  دنراتفر ، زورب  ۀنیمز  طیحم ، تثارو و  و  تسا ، یـصخش  ةدارا  لولعم ، طقف  ناسنا  تداعـس  لامک و  یلو  تسا ؛ دوخ  صاخ 
،؛ تسین امـش  رب  یفیلکت  هک  دـنیوگ  یمن  دـنا ، هتـشاد  ملاس  ان  یطیحم  ای  بابان و  یناردام  ای  ناردـپ و  هک  یناسک  هب  تمایق  رد  .نآ 
زا ییاـه  هنومن  یتح  دـیدرکن و  هدارا  یلو  دـیوش  طلـسم  اـه  هنیمز  رب  دـیتسناوت  یم  امـش  هک  دوش  یم  هتفگ  دارفا  هنوگ  نیا  هب  هکلب 

(1) .دنهد یم  ناشناشن  ار  دنا  هدش  طلسم  اه  هنیمز  رب  هک  يدارفا 

هفطن داقعنا  ماگنه  بادآ  زا  یهاگآ  یحور و  یگدامآ  . 6 . 1

.تسا هفطنداقعنا  بادآ  ماکحا و  زا  یهاگآ  دلوت ، زا  شیپ  یتیبرت  ياه  هنیمز  زا  یکی 

نیا نتفریذپ  یگدامآ  يروآ و  دنزرف  هب  قایتشا  نآ ، ۀمزال  یلو  ؛ تسا يروآدنزرف  كرتشم  یگدـنز  یـساسا  ياهدرکراک  زا  یکی 
تسا ندش  ردام  ای  ردپ  زا  شیپ  تیلوئسم ،

تیاعر یقالخا ، لیاذر  زا  يرود  يارب  همانرب  نتشاد 

39 ص :

َنِم ٌنیِح  ِناْسنِإلا  یَلَع  یتَأ  ْلَه  : » زا دنا  ترابع  دـننک ، یم  هراشا  تسا  هدـش  ریـسفت  تثارو  عوضوم  هب  لامجا  روط  هب  هک  یتایآ  - 1
دوجوم هک  هتشذگ  ینامز  ناسنا  رب  ًاریَِصب .»؛ ًاعیِمَـس  ُهاْنلَعَجَف  ِهِیلَْتبَن  ٍجاْشمَأ  ٍهَفُْطن  ْنِم  َناْسنِإلا  انْقَلَخ  ّانِإ  ًاروکذَم *  ًائیَـش  ْنکی  َْمل  ِرْهَّدلا 

؛ مینک ناحتما  ار  وا  ات  میدـیرفآ  بکرم  طولخم و  يا  هفطن  زا  ار  ناسنا  ام  تشادـن .] یـصاخ  مان  هک  دوب  يزیچ  ،. ] دوبن ینایبروخرد 
ُهَلْـسَن َلَعَج  َُّمث  ٍنیِط *  ْنِم  ِناْسنِإلا  َْقلَخ  َأََدب  ُهَقَلَخ َو  یَـش ٍء  َّلک  َنَسْحَأ  يِذَّلا   » و ات 2 )  1 ناسنا ، ( ) .میداد رارق  انیب  اونـش و  ار  وا  سپ 

ِهِیف َنوُرُکْشَت  اَم  ًالِیلَق  َهَِدْئفَْألا  َراَْصبَْألا َو  َعْمَّسلا َو  ُمَُکل  َلَعَج  ِهِحوُر َو  ْنِم  ِهِیف  َخَفَن  ُهاَّوَس َو  َُّمث  َخَفَنَو  ُهاّوَس  َُّمث  ٍنیِهَم *  ٍءام  ْنِم  ٍَهلالُس  ْنِم 
ناسنا شنیرفآ  دیرفآ ، وکین  دیرفآ ، هک  ار  زیچ  ره  هک  ییادخ  ( .»؛ َنوُرکْـشَت ام  اًلِیلَق  َهَِدْئفَألاَو  َراْصبَألاَو  َعْمَّسلا  مَکل  َلَعَجَو  ِهِحوُر  ْنِم 

بوسنم  ] حور زا  درک و  مادنا  تسرد  ار  وا  سپس  .داد  رارق  شزرا  یب  بآ  ةدیکچ  زا  ار  وا  لسن  نآ ، زا  دعب  درک ، عورـش  لِگ  زا  ار 
ات 9)  7 هدجس ، ( ) .دیروآ یم  ياج  هب  ار  وا  رکش  رتمک  یلو  داد ،؛ رارق  بلق  شوگ و  امش  يارب  دیمد و  نآ  رد  شدوخ  هب ]
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ياه هنیمز  زا  یکی  نینچمه ، .تسا  راذـگ  ریثأت  یحور  یگدامآ  رب  يونعم ، ياضف  داجیا  يروخ و  لـالح  تیاـعر  يونعم ، كولس 
.تسا هفطن  داقعنا  بادآ  ماکحا و  زا  یهاگآ  دلوت ، زا  شیپ  یتیبرت 

(1) ؛» .ُُهتَدَالِو َْتباَط  ْنَم  اَّلِإ  اَُهلُخْدی  َال  ًهَرَّهَطُم  ًهَرِهاَط  َهَّنَْجلا  ُهَّللا  َقَلَخ  : » دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(2) ؛» .ُُهتَدَالِو َْتباَط  ْنَم  اَّلِإ  اَنُّبُِحی  َال  و ...«  دشاب ) كاپ  شتدالو  هک  یـسک  رگم  دوش ، یمن  وا  لخاد  .دیرفآ  كاپ  ار  تشهب  دنوادخ  )
( .دشاب كاپ  شتدالو  هک  یسک  رگم  ار  ام  درادن  تسود  )

.دنشاب هتشاد  دنوادخ  هب  هجوت  دیاب  هفطن  داقعنا  ماگنه  نارسمه ، تایاور ، رظنم  زا 

هللا یلصربمایپ  رب  تاولص  لاعتم و  دنوادخ  شیاتس  زا  سپ  دناوخب و  زامن  تعکر  ود  ندرک ، یکیدزن  زا  شیپ  درم ]  ] تسا بحتسم 
دونـشخ وا  ۀطـساو  هب  ارم  نک و  نم  يزور  ار  نز  نیا  تیاـضر  تبحم و  یتسود و  تفلا و  ایادـخ  : » دـیوگب شنادـناخ  هلآو و  هیلع 

یم دنـسپان  ار  مارح  يراد و  یم  تسود  ار  لـالح  وت  اریز  نادرگ ؛ عمج  یتفلا  نیرت  سونأـم  لکـش و  نیرتهب  هب  اـم  ناـیم  نادرگ و 
ار دوخ  تسد  درم  دوش ، یم  دراو  درم  رب  نز  هک  یماگنه  تسا  بحتـسم  نینچمه ، .دنک  اعد  زین  نز  نومـضم  نیمه  هب  و  يرامش »

: دناوخب ار  اعد  نیا  دراذگب و  نز  یناشیپ  رب 

سپ .متخاس  لالح  دوخ  رب  ار  وا  وت  تاملک  اب  متفرگ و  ار  وا  وت  تناما  رد  مدرک و  جاودزا  نز  نیا  اب  وت ، نآرق  روتـسد  قبط  ایادخ  »
يدنزرف وا  محر  رد  نم  يارب  رگ  ا 

40 ص :

ص139. ج 1 ، نساحملا ، یقرب ، دمحم  نبدمحا  - 1
ص138. نامه ، - 2
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(1) .نادرگم کیرش  نماب  وا  ۀفطن  رد  ار  ناطیش  هدب و  رارق  حلاص  ملاس و  یناملسم  ار  وا  يدرک ، ردقم 

ناطیـش تروص ، نیا  ریغ  رد  هکارچ  تسا »؛ هدـش  هداد  روتـسد  هفطن  داقعنا  ماگنه  میحرلا )  نمحرلا  هللا  مسب   » نتفگ هب  تاـیاور  رد 
هبدرم يرتسب ، مه  نامز  رد  دنشاب و  هتشادن  هجوت  نامز  نیا  رد  نارسمه  رگا  نینچمه ، .دوش  یم  کیرش  ناسنا  اب  هفطن  لیکـشت  رد 

.دراذگ یم  رثا  هچب  يور  یناطیش  ياه  هشیدنا  نیا  دنک ، رکف  مرحمان  درم  هب  نز  ای  مرحم و  ان  نز 

ردپ و هک  یتروص  رد  دروآ ؛ ایند  هب  هرهچ  هایس  يا  هچب  ینز  میناوخ ،: یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ياه  تواضق  زا  يا  هنومن  رد 
مالـسلا هیلع  نینمؤـملاریما  رـضحم  هب  هک  یتـقو  .تسین  نم  لاـم  هـچب  نـیا  هـک  درک  اـعدا  درم  .دـندوب  هرهچدیفـس  ود  ره  شرداـم ،

هک یقاتا  رد  ایآ  هک  دـندومرف : ناشیا  .تسا  نماد  كاـپ  ینز  وا  هک  دـندیمهف  نز  يرهاـظ  ندرک  تبحـص  ةوحن  زا  ماـما  دندیـسر ؛،
، نز ای  درم  هجوت  هفطن  داقعنا  ماگنه  رد  هک  دندومرف : ماما  .هلب  دنتفگ : اه  نآ  تشاد ؟ دوجو  یهایـس  سکع  دش ، ماجنا  هفطن  داقعنا 

(2) .تسا هدرک  هرهچ  هایس  ار  امش  رسپ  هتشاذگ و  رثا  هفطن  يور  هجوت  نیا  .تسا  هدوب  فوطعم  سکع  نآ  هب 

درم و هک  تسا  نیا  هفطن  رد  ناطیش  ندش  کیرش  ياه  قادصم  زا  یکی 

41 ص :

دیمح ۀـمجرت  هیقـشمدلا ،  هـعمللا  حرـش  یف  هـیهبلا  هـضورلا  ( ، یناثدیهـش  ) یعبج یلماعدـمحا  نـب  یلع  نـب  نیدـلا  نـیز  کـن : - 1
ص 102. ییارسدجسم ،

ص41. مالسا ، رظن  زا  دنزرف  تیبرت  يرهاظم ، نیسح  کن : - 2
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اه ناسنا  دالوا  لاوما و  رد  ناطیـش  شقن  ةرابرددنوادخ   (1) .دوش رتسب  مه  شرـسمه  اب  يرگید  درم  ای  نز  لیخت  لاح  رد  اب  نز  اـی 
: دیامرف یم  نینچ 

ُمُهُدـِعی ام  ْمُهْدِـع َو  ِدالْوَْألا َو  ِلاْومَْألا َو  ِیف  ْمُهکِراش  ِکلِجَر َو  ِکلیَِخب َو  ْمِهیَلَع  ِْبلْجَأ  کـِتْوَِصب َو  ْمُْهنِم  َْتعَطَتْـسا  ِنَم  ْزِْزفَتْـسا  (َو 
(2) (. اروُرُغ َّالِإ  ُناطیَّشلا 

ینارون تقلخ  ةرابرد 

42 ص :

دنا ترابع  رـسمه  اب  یکیدزن  تاهورکم  زا  یـضعب  دـسیون : یم  هفطن  داقعنا  ماگنه  بادآ  ةرابرد  دوخ  باتک  رد  يدابآ  یجاح  - 1
هبنشجنپ زور  رهظ  تقو  رد  هک  يدنزرف  هک  هدش  تیاور  اریز  هبنـشجنپ ،؛ زور  رهظ  يانثتـسا  هب  دنک ، یکیدزن  رهظ  تقو  رد  .[ 1 : ] زا

.دنک یکیدزن  دنک ، یم  هاگن  نز  جرف  هب  هک  یلاحرد  .[ 2  ] .دوش یمن  کیدزن  يو  هب  ناطیش  يریپ ، نامز  ات  ددرگ ، دقعنم  شا  هفطن 
ۀمین بش  هاـم و  ره  لوا  بش  .[ 3  ] .دوش یم  دـنزرف  ییانیبان  ثعاب  عامج  ماگنه  نز ، تروع  هب  ندرک  هاـگن  تسا ، هدـمآ  تیاوررد 

اریز نکن ؛ یکیدزن  دوخ  رـسمه  اب  هام  رخآ  طسو و  لوا و  رد  یلع ، اـی  : » هک تسا  هدـمآ  ربماـیپ  تیـصو  رد  .دـنک  یکیدزن  هاـم  ره 
يارب تسا  هورکم  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  و  .دیآ » یم  وا  دنزرف  ای  رـسمه  غارـس  هب  دوز  ءاضعا ، جلف  ماذج و  نونج و 

یم ایند  هب  هناوید  وا  ۀچب  دنکب ، ار  راک  نیا  هک  یسک  اریز  دنک ؛ یکیدزن  دوخ  رسمه  اب  هام  رخآ  طسو و  هام و  لوا  بش  رد  هک  درم 
رد نز  ای  درم  .[ 4 « ] .دـشاب یم  هام  رخآ  طسو و  لوا و  دوش  یم  شغ  راچد  هناوید  صخـش  هک  ینامز  نیرتشیب  ینیب  یمن  ایآ  .دـیآ ؛
درم فرط  زا  ندرک  تبحـص  تهارک  دنزاس و  يراج  نابز  رب  ار  دـنوادخ  مان  هکنیا  رگم  دـننک ، تبحـص  رگیدـکی  اب  شزیمآ  نیح 
نایم رگا  اریز  وگم ؛ نخـس  یکیدزن  ماگنه  هب  یلع ، ای  : » هک تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ربمایپ  تیـصو  رد  اریز  تسا ؛ رتدـیدش 
هدرک لسغ  صخـش  هکنیا  زا  لبق  مالتحا و  زا  سپ  .[ 5 « ] .تسین نمیا  لال  تروص  هب  نتفای  دلوت  زا  دشاب ، هدش  ردقم  يدـنزرف  امش 

هدش ملتحم  هک  یلاح  رد  دنک ، یکیدزن  دوخ  رـسمه  اب  درم  هک  تسا  هورکم  :» دـنا هدومرف  ربمایپ  اریز  دـنک ؛ یکیدزن  دریگب  وضو  ای 
ماجنا نودب   ] رگا سپ  .دیامن ، لسغ  تسا ، هدید  هک  یمالتحا  زا  هکنیا  رگم  دـشاب ،] هدـیدرگ  تبانج  راچد  باوخ  رد  ینعی  [ ؛ دـشاب

هک یـسک  روضح  رد  ندرک  یکیدزن  .[ 6 « ] .دنک شنزرـس  ار  شدوخ  دیاب  طقف  دیایب ، ایند  هب  هناوید  وا  ۀـچب  دـنک و  شزیمآ  لسغ ]
و تسا ،] مارح  یلاح  نینچ  رد  عامج  دوش ، هدـید  تروع  رگا  اما  [ ؛ دـنیبن ار  رهوش  نز و  تروع  هک  يا  هنوگ  هب  دـنیب ، یم  ار  ناـنآ 

دوخ نز  اب  درم  رگا  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  ییادخ  هب  مسق  : » دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  یتیاور  تهارک ، لیلد 
، دونـش یم  ار  نانآ  ياه  سفن  ار و  اه  نآ  نخـس  دنیب و  یم  ار  نانآ  هک  دـشاب  رادـیب  يا  هچب  قاتا ، رد  هک  یلاح  رد  دـنک ، یکیدزن 

انز راتفرگ  دشاب ، هچب  رتخد  رگا  دش و  دهاوخ  راکانز  تبقاع  دـشاب  رـسپ  هچب  نآ  رگا  اریز  دـش ،؛ دـهاوخن  راگتـسر  زگره  هچب  نیا 
دور یم  نیب  زا  برغم  فرط  یخرس  هک  ینامز  هلـصاف  ات  بورغ  زا  سپ  .[ 8  ] .دـنک یکیدزن  ندوب  نایرع  لاح  رد  .[ 7 « ] .ددرگ یم 

هک يزور  رد  .[ 11  ] .دـنک یکیدزن  دریگب  هاـم  هک  یبـش  رد  .[ 10  ] .دـنک یکیدزن  هلبق  هب  تـشپ  هـلبق و  هـب  ور  .[ 9  ] .دـنک یکیدزن 
یکیدزن هلزلز  ندمآ  ماگنه  رد  .[ 13 .دنک [  یکیدزن  هایـس  ای  درز  ياهداب  ندیزو  ماگنه  هب  .[ 12 .دنک [  یکیدزن  دریگب  دیـشروخ 

هب ار  تلاسر  دیزگرب و  توبن  هب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) دمحم هک  ییادخ  هب  مسق  : » تسا هدومرف  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  اریز  دنک ،؛
تقو فوسک ، فوسخ ،  ] تاـقوا نیازا  یکی  رد  امـش  زا  یکی  هک  تسین  ناـنچ  دـیزگرب ، تمارک  روظنم  هب  ار  وا  درک و  رـصحنم  وا 
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 « دنیبب مشچ  ینشور  دنزرف  نآ  رد  هک  دوش  وا  يزور  يدنزرف  دنک و  یکیدزن  دوخ  رسمه  اب  هلزلز ] تقو  و  هایس ، ای  درز  داب  ندیزو 
.( ات 269 ص 264  هاگ ، نیمک  رد  يدابآ ، یجاح  یحلاص  هللا .  تمعن  [.« ) دش دهاوخن  ریخ  هب  تبقاع  دنزرف  نآ  و  .]

 . 64 ءارسإلا ، - 2
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 : میناوخ یم  تایاور  رد  مالّسلااهیلع )  ) ارهز ترضح 

هک دهد  یم  روتسد  وت  هب  دتسرف و  یم  تدورد  هبترم  دنلب  دنوادخ  دّمحم !، يا  : » تفگ دمآ و  دورف  دیحوت  ياوشیپ  رب  یحو  ۀتشرف  »
ناج هب  ار  ادـخ  نامرف  هجیدـخ ، هب  ناوارف  قشع  دوجو  اب  ربمایپ ] « ] .ینیزگ يرود  هجیدـخ  ترـسمه  زا  زور  هنابـش  لـهچ  تدـم  هب 

هجیدـخ هب  و  تسب ، تّمه  رمک  يراد  هزور  هب  ار  اهزور  تدابع و  شیاین و  هب  ار  اه  بش  زور ، هنابـش  لهچ  تدـم  نیا  رد  دـیرخ و 
: هک داتسرف  مایپ  راّمع  ۀلیسو  هب  زین 

مراگدرورپ هک  تسا  نیا  تقیقح  هکلب  تسا ،؛ ترودک  ای  یهّجوت و  یب  رطاخ  هب  وت ، زا  ندیزگ  يرود  هک  يرادـنپم  نینچ  زگره  »
یکین هب  زج  ار  ندـیزگ  يرود  نیا  ور ، نیا  زا  .سب ؛ مشیدـنا و  یم  روتـسد  ماـجنا  هب  اـهنت  نم  و  تسا ، هداد  ناـمرف  راـک  نیا  هب  ارم 

یم تاهابم  شا  هیامنارگ  ناگتـشرفرب  وت  ۀتـسیاش  دوجو  هب  هبترم  نیدـنچ  زور  ره  ادـخ  هکارچ  شاب ،؛ هتـشادن  نامگ  نم  هب  تبـسن 
زین نم  هک  شاب  هاگآ  و  يآرد ، شیوخ  رتسب  هب  تحارتسا  يارب  دنبب و  ار  هناخ  ِرد  دسر ، یم  ارف  بش  هک  یماگنه  ور ، نیا  زا  .دنک ،

.متسه دسا  تنب  همطاف  ۀناخ  رد 

يا ناه  : » تفگ دـمآ و  دورف  ربمایپ  رب  یحو  ۀتـشرف  دیـسر ، ارف  شیاین  تداـبع و  ةژیو  ۀـمانرب  نآ  زور  نیملهچ  ناـیاپ  هک  یماـگنه 
هدامآ وا  ناغمرا  رهِم و  رگید  ناشن  تفایرد  يارب  ار  نتشیوخ  هک  دهد  یم  نامرف  دتـسرف و  یم  تدوررد  هبترم  دنلب  يادخ  دّمحم !،

هک دوب  هدامآ  ربمایپ  .مناد » یمن  نم  : » تفگ لییربج  تسیچ »؟ ناـیناهج  راـگدرورپ  ناـغمرا  : » دیـسرپ یحو  ۀتـشرف  زا  ربماـیپ  .زاـس »
وا ربارب  رد  دوب ، ابید  زا  یشوپور  نآ  يور  رب  هک  ار  یقبط  دمآ و  دورف  لیئاکیم 
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« .ییامن راطفا  اذغ  نیا  اب  بشما  هک  دهد  یم  نامرف  وت  هب  تراگدرورپ  دّمحم !، يا  : » تفگ دمآ و  شیپ  یحو  ۀتـشرف  .داهن  نیمز  رب 
: دیامرف یم  دروم  نیا  رد  نانمؤمریما 

زا سکره  ات  مراذـگزاب ، ار  هناخ  برد  هک  داد  یم  روتـسد  نم  هب  دـیامن ، راطفا  تساوخ  یم  هاگره  هک  دوب  نیا  ربمایپ  ةرامه  شور 
مدرم دورو  عنام  ات  دـناشن  هناـخ  برد  رب  ارم  بش ، نآ  اـّما  دروخب ؛ اذـغ  دـناوتب  دراد ، اذـغ  هب  لـیم  رگا  دوش و  دراو  دـسر ، یم  هار 
ربمایپ متـسشن و  هناخ  برد  رانک  ربمایپ  روتـسد  هب  نم  .تسا ...  مارح  نم ، رب  زج  هک  تسا  ییاذغ  نیا  ناج !، یلع  دومرف : ، مدرگ و 

رد روگنا  يا  هشوخ  هزات و  يامرخ  يا  هشوخ  مدید  دنتـشادرب ، قبط  يور  زا  ار  شوپرـس  هک  یماگنه  .دنام  اهنت  نامـسآ ، ناغمرا  اب 
وشو تسش  يارب  ار  كرابم  تسد  هاگنآ  دیـشون ،، زین  اراوگ  بآ  دروخ و  ریـس  ینامـسآ  ناغمرا  نآ  زا  ربمایپ  .تسا  هدش  هداهن  نآ 
ۀیقب درک و  کشخ  هلوح  اب  ار  نآ  لیفارسا  تسش و  ار  نآ  لیئاکیم  و  تخیر ، بآ  ترضح  نآ  تسد  رب  یحو  ۀتـشرف  و  درک ، زارد 
امـش رب  زامن  کنیا  : » تفگ دمآ و  شیپ  لیئربج  هک  دنک  زاغآ  زامن  ات  تساخرب  ربمایپ  .تفر  الاب  نامـسآ ، هب  قبط  نامه  اب  زین  اذـغ 

كاپ و دـنزرف  امـش ، زا  بشما  هک  تسا  هدرک  دای  دـنگوس  شکاپ  تاذ  هب  ادـخ  هکارچ  دـیورب ،؛ هجیدـخ  يارـس  هب  ات  تسا  عونمم 
« .دروآ دیدپ  ار  يراگدنام  زارفرس و  لسن  بوبحم و 

: دیوگ یم  گرزب  يوناب  نآ  .دمآ  هجیدخ  يارس  هب  ناباتش  قح  نامرف  ماجنا  هار  رد  ربمایپ 

زا سپ  متخادنا و  یم  ار  اه  هدرپ  هدناشوپ و  ار  مرس  دیسر ، یم  ارف  بش  هک  یماگنه  ور  نیا  زا  مدوب ؛ هتفرگ  وخ  ییاهنت  اب  رگید  نم 
زامن و
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ربمایپ هاـگان  هب  هک  مدوب  يرادـیب  باوخ و  ناـیم  تسرد  بش ، نآ  .مدـیمرآ  یم  مدرک و  یم  شوماـخ  ار  غارچ  هناـخ ، برد  نتـسب 
دیابن هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  زج  هک  دبوک ، یم  ار  يا  هناخ  ِرد  ۀقلح  یسک  هچ  مدز ، ادص  .دروآرد  ادص  هب  ار  هناخ  ِرد  بوبحم ،

؟ دشاب يرگید 

، ربمایپ ندـمآ  زا  یناـمداش  جوا  رد  .نکزاـب ... » متـسه ، دّـمحم  منم ، هجیدـخ !، : » دومرف شـشخب  مارآ  نیـشن و  لد  ياون  اـب  ربماـیپ 
یم یبآ  فرظ  هناخ ، هب  دورو  زا  سپ  هک  دوب  هنوگ  نیا  ترـضح  نآ  شور  .دـش  دراو  ربمایپ  مدوشگ و  ار  هناـخ  برد  متـساخرب و 

زامن ةدامآ  تساوخن و  بآ  بش ، نآ  اّما  تفر ؛ یم  رتسب  هب  زامن  زا  سپ  دـناوخ و  یم  زامن  تعکر  ود  تخاس و  یم  وضو  دـیبلط و 
تشارفارب و ار  دنلب  نامـسآ  هک  ییادخ  هب  .تشذگ ...  دوش ، یم  ماجنا  هتفیـش  رـسمه  ود  نایم  هچنآ  وا ، نم و  نایم  هکلب  دشن ،؛ مه 

ۀیامنارگ روضح  دوجو و  ياه  هناشن  هک  دوب  مرانک  رد  ربمایپ  زونه  بش ، نآ  هک  تخاس  يراج  دـناشوج و  نیمز  ياـفرژ  زا  ار  بآ 
(1)  . ...مدرک سح  دوخ  دوجو  نامزاس  رد  ار  مالّسلااهیلع )  ) همطاف مزارفرس ، تخد 

هاگره نم  ناسنا و  يامیـس  رد  تسا  يا  هیروح  همطاف  : » دـندومرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب 
(2)« .منک یم  مامشتسا  ار  همطاف  نیگآرطع  يوب  موش ، یم  تشهب  زیگنا  لد  ۀحیار  قاتشم 

يارب زاجح  دنمدرخ  يوناب  زا  هک  دهد  یم  روتـسد  شربمایپ  هب  ادـخ  تسا  حرـش  نیدـب  تیاور  نیا  زومآ  سرد  ياه  هتکن  هلمج  زا 
روش و وا ، زا  يرود  رثا  رب  ات  دوش  ادج  یتدم 
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.؛ دوش رایسب  ود  نآ  لباقتم  قوش 

زا انعم ، ملاع  اب  هتـسویپ  هشیمه و  طابترا  رثا  رب  تخادرپ و  زاین  زار و  تدابع و  هب  هشیمه  زا  شیب  زور ، هنابـش  لهچ  نیا  رد  ربماـیپ  . 
.؛ دش رو  هرهب  يا  هژیو  تیونعم 

.دش لیدبت  هفطن  هب  لیدبت  اذغ  نامه  یهلا ، تبهوم  اب  درک و  راطفا  یتشهب  ياذغ  اب  ترضح  نآ  . 

هکلب تایاور  نیا  ساسارب  اهنت  هن  نیاربانب ، .دنا  هدروآ  یتوافت  كدـنا  اب  زین  ّتنـس  لها  نادنمـشناد  ار  تیاور  نیا  هک  تسا  ینتفگ 
(1)، نآرقزا یتایآ  ساسارب 

(2)« .دراذگ یم  رثا  نادنزرف  ةدنیآ  رد  نیدلاو  ندوب  هانگ  زا  رود  هب  حلاص و 

وا شمارآ  داجیا  رد  رکذ  شقن  ردام و  یحور  شمارآ  . 7 . 1

، هدوسآ لاـیخ  ملاـس ، ناور  باـصعا و  اریز  دراد ؛ رهوش  ۀـقالع  قـشع و  يرکف و  شمارآ  هب  يدـیدش  زاـین  يرادراـب  ناـمز  رد  نز 
یم كدوک  ناور  مسج و  تمالـس  ثعاب  مه  دراذـگ و  یم  ریثأـت  وا  تمالـس  رب  مه  یگدـنز ، هب  هقـالع  قوش و  زین  رکف و  شمارآ 

.دوش

لد اه و  شزاون  اه و  تبحم  اب  ار  شرـسمه  لد  دیاب  هراومه  رهوش ، .تسا  رهوش  ةدهع  رب  مارآ  نما و  یطیحم  ندومن  ندرک  مهارف 
نآ دـیاب  رهوش  راتفر  .دوش  یم  نادـنچ  ود  شرـسمه  يرادراب  ناـمز  رد  وا  ۀـفیظو  نیا  یلو  دراد ،؛ هگن  مارآ  مرگ و  شیاـه  ییوج 

دلابب نتشیوخ  رب  دنک و  ینامداش  رورغ و  ساسحا  شندش ، رادراب  ینعی  ، دیدج ۀثداح  نیا  زا  شرسمه  هک   . دشاب نانچ 
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تـسود ار  وا  دوجو  مامت  اب  شرهوش  هک  دبایرد  یبوخ  هب  نینچمه ، .تسا  هدـش  هداهن  شا  هدـهع  رب  یناسنا  شرورپ  تیلوئـسم  هک 
.تسا دنم  هقالع  ًالماک  زین  شدنزرف  هب  دراد و  یم 

نینج اب  یفطاع  ۀطبار  داجیا  . 8 . 1

.تسا راذگریثأت  وا  اب  یفطاع  ۀطبار  داجیا  رد  شسنجزا ، ندوب  یضار  وا ؛ اب  ندرک  تبحص  نینج ؛ هب  تبسن  تبثم  يرکفت  نتشاد 

دلوت زا  دـعب  ياه  هتفه  اهزور و  هب  ار  دوخ  رکف  یمامت  شدـنزرف ، اب  طاـبترا  يارب  تسا ، رادراـب  هک  دوش  یم  هجوتم  یمناـخ  یتقو 
تسا ینتفگ  .دننک  مادقا  يرادراب  نارود  زا  دیاب  دازون  اب  رتهب  طابترا  يرارقرب  يارب  نیدلاو  هک  یلاح  رد  دنک ،؛ یم  فوطعم  دازون 
سمل تبحص و  دننام  یگتسب ، لد  ةدننکداجیا  ياهراتفر  اب  ناردام  .دوش  یم  زین  نینج  ردام و  تمالـس  شیازفا  ثعاب  راک  نیا  هک 

ردام هک  دوش  یم  ثعاـب  ییاـهراتفر  نینچ  .دـننک  رارقرب  وا  اـب  يرترثؤم  رتهب و  لـماعت  دـنناوت  یم  نینج  هب  هجوت  زکرمت و  ندرک و 
.دنک رارقرب  دوخ  نینج  اب  يرت  شخب  تذل  رت و  شخب  شمارآ  طابترا 

اب طابترا  يرارقرب  ای  شزومآ و  روظنم  هب  یتیلاعف  هنوگ  چیه  هب  ناشدنزرف ، ندمآ  ایند  هب  زا  شیپ  ات  ار  ناردام  هتشذگ ، رد  هنافسأتم 
.دندرک یمن  قیوشت  نینج 

؛ تسین تیلاعف  نودب  دـشر و  لاح  رد  يا  هدوت  طقف  وا  هک  تسا  هدـش  صخـشم  نینج  يور  نوگانوگ  ياه  شیامزآ  اب  هزورما ، اما 
عورش نامز  رد  دراد و  ار  جراخ  فارطا و  طیحم  زا  يریذپریثأت  تیلباق  لیکشت ، يادتبا  نامه  زا  هک  تسا  يدوجوم  هکلب 
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.دنک یم  دوخ  فارطا  طیحم  ردام و  اب  طابترا  يرارقرب  ندینش و  هب 

وا اب  ندرک  تبحص  نینج  هب  تبسن  تبثم  يرکفت  نتشاد 

.تسا راذگریثأت  وا  اب  یفطاع  ۀطبار  داجیا  رد  شتیسنج  زا  ندوب  یضار  و 

.دوب ندرک  تبحص  لوغشم  وا  هک  یلاح  رد  دندش ، دراو  مالّسلااهیلع )  ) هجیدخ ترـضح  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور 
(1)« .مراد مکش  رد  هک  يا  هچب  اب  هللا  لوسر  ای  : » دومرف هجیدخ  يدوب ؟ ندز  فرح  لوغشم  یسک  هچ  اب  هک  دندیسرپ  ترضح 

هک شفنب  ِقیج  ندیشک  زا  دعب  اه  هچب  هک  دنا  هتفایرد  دنا ، هداد  ماجنا  هک  ییاه  شهوژپ  ساسا  رب  یتیبرت  مولع  ناسانـشراک  هزورما 
زا ردام  هک  دـنمهف  یم  دـنریگ ، یم  رارق  ردام  شوغآ  رد  هک  یتقو  تایح ، ياه  هظحل  نیتسخن  نامه  رد  تساـه ، نآ  شخب  تاـیح 

.ریخ ای  تسا  یضار  وا  تیسنج 

یمیمـص یفطاع و  ۀطبار  داجیا  رد  كدوک ، یتمالـس  يارب  ندرک  لسوت  اعد و  زین  رذن و  ماجنا  دـنوادخ و  هاگرد  هب  يراذـگرکش 
.تسا رثؤم 

دلوت زا  دعب  هیلوا  ياه  هنیمز  . 9 . 1

هدامآ حلاص  ملاس و  يدنزرف  نتـشاد  يارب  ار  دوخ  نآ ، زا  سپ  شیپ و  يرادراب و  نارود  رد  هک  دنک  یم  هیـصوت  ناردام  هب  مالـسا 
 . دننک

قشع ات  دننک  انشآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  اب  ار  دنزرف  ماک  دلوت ، ودب  رد  هک  تسا  نیا  نیدلاو  هب  مهم  ياه  شرافس  زا  یکی 
.دهن ياج  رب  ار  دوخ  ریثأت  هتسب و  شقن  دازون  ناج  حور و  رد  ادتبا  نامه  زا  ینیسح 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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ماما تبرت  اـب  ار  وا  ماـک  دـشاب ، ناـما  رد  ناتدـنزرف  دـیهاوخ  یم  رگا   ) (1) ؛» ٌناَمَأ ُهَّنِإَف  مالـسلا  هیلع  ِنیَـسُْحلا  َِهبُْرِتب  ْمکَداـَلْوَأ  اوکِّنَح  »
نآ يرادازع  مسارم  هب  دازون  ندرب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تبرت  اـب  ار  دـنزرف  ۀـقئاذ  ندرکانـشآ  .دـیرادرب ) مالـسلا  هیلع  نیـسح 

ریثأت كدوک  ناور  حور و  رد  کش  یب  دزیر  یم  شا  هنیس  يور  کشا  ياه  هرطق  هک  یلاح  رد  دازون ، هب  ردام  ندادریش  ترضح و 
.دراذگ یم 

.دنیوگب هماقا  ناذا و  دازون  شوگ  رد  دلوت ، ودب  رد  هک  تسا  نیا  نیدلاو  هب  مالسا  رگید  شرافس 

ياه مایپ  دوش و  انـشآ  یمالـسا  قیاقح  دـیحوت و  اب  شا  یگدـنز  ۀـیلوا  ياه  تعاس  نامه  زا  هک  كدوک  دوش ، یم  ببـس  راک  نیا 
.دـنزاس رت  هدامآ  تداعـس  هار  هب  دورو  يارب  ار  وا  دـننک و  باریـس  ار  وا  يوجادـخ  یهلا و  ترطف  یتاـیح  بآ  نوچمه  يدـیحوت ،

شوگ رد  ناذا و  ناشتـسار  شوگ  رد  دندمآ ، ایند  هب  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  هک  ینامز  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
.دندناوخ هماقا  ناشپچ 

اه نییآ  بادآ و  نیا  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  .دریگ  یم  سنُا  نامز  رورم  هب  دوش ، یم  اقلا  وا  هب  هک  ینانخـس  اـب  كدوک  حور  يرآ ،
میقتسمریغ ار  راد  همانرب  دنمفده و  یگدنز  یگدنز و  رد  يدنمفده  دراد و  یلمع  دیحوت  ةرمث  دازون  نایفارطا  يارب  هکنیا  رب  هوالع 

ار ینید  ياهرواب  دیاب  نیدلاو  نیاربانب ، .تسا  كدوک  هاگآدوخان  ریمـض  رد  تیـساسح  داجیا  نآ ، رگید  ةرمث  دـنک ، یم  يروآدای 
.دننز شقن  كدوک  كاپ  ریمض  رب  دلوت  ودب  رد 

49 ص :

ص278. صنلا ، تارایزلا ، لماک  یمق ، هیولوق  نبا  - 1
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كدوک شرورپ  رد  ردام  ریش  ریثأت  . 10 . 1

هراشا

نیا هب  رـسمه ، باـختنا  عقوم  رد  هک  دـنک  یم  هیـصوت  ور  نیا  زا  دـناد .؛ یم  رثؤم  كدوک  شرورپ  تیفیک  رد  ار  رداـم  ریـش  مالـسا 
یم داهنشیپ  ینید  ياه  شرافس  رد  .دهد  ریش  وا  هب  دوش و  ناتنادنزرف  ةدنیآ  ردام  تسا ، رارق  صخش  نیا  هک  دیشیدنیب  مه  عوضوم 

قالخا شوخ  دنمشوه و  دنمورین و  ابیز و  ینادنزرف  اتدینک  باختنا  ار  دنمورین  ملاس و  قالخا و  شوخ  ابیز و  لقاع و  ینز  هک  دوش 
.دیشاب هتشاد 

يا هیاد  ناتدنزرف  يارب  دـیدش  راچان  رگا  دـنک و  هیذـغت  ردام  ریـش  زا  كدوک  ناکما  دـح  ات  هک  دـنک  یم  دـیکأت  مالـسا  نینچمه ،
یم ریثأت  كدوک  شرورپ  تیفیک  رب  لاح ، ره  هب  ریش  نوچ  دشاب ،؛ ملاس  قالخا و  شوخ  و  ابیز ، لقاع ، هیاد  هک  دینک  تقد  .دیریگب 

.دراذگ

بسانم تیعضو  رد  سرتسا و  بارطضا و  زا  رود  هب  شمارآ و  اب  ردام  دازون ، هب  نداد  ریش  ماگنه  هک  تسا  هدش  شرافس  ور  نیا  زا 
.دشاب

 . دراذگ یم  ریثأت  وا  ریش  ياوتحم  رب  ردام  ندب  رد  سرتسا  زا  لصاح  ياه  نومروه  هک  تسا  هدش  تباث  هزورما 

شقن كدوک  تواقش  تداعس و  تریس ، تروص ، رد  ردام  ریش 

.دراد یساسا 

.دوش یم  راد  هشدخ  نآ  ماکحتـسا  ماود و  دـشاب ، جـک  تسـس و  ییانب  داینب  رگا  دراد و  نیداینب  شقن  وا  تیبرت  رد  كدوک  ۀـیذغت 
اریز دهد ؛ یم  ریش  ار  امش  نادنزرف  یسک  هچ  هک  دینک  تقد  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

50 ص :
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(1)« .دبای یم  شرورپ  عضو  نیمه  اب  كدوک 

ياه یگژیو  ةدنهد  تیارس  ریش  اریز  دینک ؛ باختنا  ار  هزیکاپ  نانز  ناتدنزرف  نداد  ریش  يارب  : » دنیامرف یمزین  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
(2)« .تسا یقالخا 

.دراد یساسا  شقن  كدوک  تواقش  تداعس و  تریس ، تروص ، رد  ردام  ریش 

؛(3) دروخن ار  يا  همقل  ره  دشاب و  نتفگرکذ  لاح  رد  دشاب و  وضو  اب  دنیشنب و  هلبق  هب  ور  ردام  نداد ، ریـش  ماگنه  رد  هک  تسا  رتهب 
هب طولخم  ای  مارح  لام  زا  دـننک و  تقد  لالح  يزور  بسک  رد  دـیاب  ناردـپ  .تسا  نیگنـس  هنیمز  نیا  رد  ناردـپ  تلاسر  ور  نیازا 
 ، دندومرف البرک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ور ، نیمه  زا  .دنک  یم  هدامآ  ار  هانگ  فارحنا و  ۀنیمز  مارح  ۀمقل  اریز  دنزیهرپب ؛  مارح 

مولعم ینارون  مالک  نیا  زا  .تسا  هدش  ُرپ  مارح  زا  ناشیاه  مکـش  هک  تسا  نیا  دـنریذپ ، یمن  ار  نامیاه  فرح  نانمـشد  هکنیا  لیلد 
: دنیامرف یم  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   (4) .درب یم  شیپ  یهلا  هللا  ءایلوا  نتـشک  ّدـح  رَـس  ات  ار  ناسنا  مارح ، ندروخ  هک  دوش  یم 
هک دنـشاب  بقارم  دـیاب  ردام  ردـپ و  نیاربانب ، .دوش ) یم  رهاظ  دالوا  رد  شرثا  مارح  دـمآرد   ) (5) .؛» ِهیِّرُّذـلا ِیف  ُنِیُبی  ِماَرَْحلا  ُبْسَک  »

.دراذگ یم  یقاب  بولطمان  رثا  ناشنادنزرف  رد  مارح ، ياذغ  هنرگ  و  دنروخن ، مارح  ياذغ 

51 ص :

ص162. باب 57 ، ،ج15 ، لئاسولا كردتسم  يرون ، ثدحم  - 1
ص 162. نامه ،  - 2

.دنک هجوت  نآ  ندوب  كان  هبش  مارح و  لالح و  هب  - 3
ْنَم َنیِدَـشْرُْملا َو  َنِم  َناـک  ِینَعاَـطَأ  ْنَمَف  ِداَـشَّرلا  ِلـِیبَس  َیلِإ  ْمکوُعْدَأ  اَـمَّنِإ  ِیلْوَق َو  اوُعَمْـسَتَف  َیلِإ  اُوتِْـصُنت  ْنَأ  ْمکیَلَع  اَـم  ْمکَلیَو  - » 4

َال ْمکَلیَو َأ  ْمِکبُوُلق  یَلَع  َِعبُط  ِماَرَْحلا َو  َنِم  ْمُکنوُُطب  ْتَِئُلم  ْدَـقَف  ِیلْوَق  ٍعِمَتْـسُم  ُریَغ  يِْرمَِأل  ٍصاَع  ْمکُّلک  َنیکَلْهُْملا َو  َنِم  َناـک  ِیناَـصَع 
ص لوقعلا ، فحت  ص 8 ؛ ؛ ج 45 ، راونألا ،  راحب  .َُهل ( .» اُوتِْصنَأ  اُولاَق  ْمُهَنَیب َو  ٍدْعَس  ِْنب  َرَمُع  ُباَحْـصَأ  َمَواَلَتَف  َنوُعَمْـسَت  َال  َنُوتِْـصُنت َأ 

.( 240
ص125. ج 5 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - 5
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.تسا هداد  رارق  ناردام  رایتخا  رد  ًارـصحنم  دنا ، مورحم  نآ  زا  ناردپ  هک  ار  نادـنزرف  شرورپ  ياه  تیلوئـسم  زا  يا  هلـسلس  مالـسا 
، دنک یم  هیذغت  ردام  زا  كدوک  ًامیقتسم  هک  تدم  نیا  رد  .تسا  لمح  نارود  رد  ناردام  ياذغ  تبقارم  اه  تیلوئـسم  نیا  زا  یکی 

هفطن داـقعنا  زا  شیپ  ردـپ  .كدوک  هب  تبـسن  يرگید  دوخ و  هب  تبـسن  یکی  دراد : فیلکت  ود  تسا و  رفن  ود  ظـفح  لوئـسم  رداـم 
مارح ياذغ  اریز  درادن ؛ كدوک  شرورپ  اب  یگنتاگنت  طابترا  دروخ ، یمارح  هفطن  داقعنا  زا  دـعب  رگا  دروخب و  لالح  تسا  فّظوم 

ردپ یشراوگ  زاهج  رد  ردپ 

ردام نیاربانب  دنک ،؛ یم  هیذغت  نآ  زا  كدوک  دوش و  یم  لیدبت  ریـش  هب  وا  یـشراوگ  هاگتـسد  رد  ردام  ياذـغ  اما  دوش ،؛ یم  مضه 
ریـش عوضوم  هب  تسا ، لئاق  هیذـغت  یناور  يونعم و  راثآ  يارب  هک  یتیمها  ظاـحل  هب  مالـسا  دروخب  لـالح  ياذـغ  هک  تسا  فظوم 

: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  لیلد  نیمه  هب  .تسا  هدرک  یفاک  هجوت  تسوا ، تداعـس  ةدولاش  انب و  ریز  هک  كدوک  نداد 
یم نوگرگد  ار  تعیبط  ریـش  اریز  دینک ،؛ تقد  زین  هدنهدریـش  باختنا  يارب  دـینک ، یم  تقد  رـسمه  باختنا  يارب  هک  هنوگ  نامه  »

(1)« .دزاس

تیبرت رد  هیذغت  شقن 

.تساه نآ  نیمأت  یگنوگچ  اهزاین و  تخانش  يورگ  رد  ناسنا  دشر 

52 ص :

، هقرفتم ثیداحا  دانـسإلا ،  برق  يریمح ، رفعج  نب  هللادـبع  « .) َعاَبِّطلا ُریَغی  َعاَضَّرلا  َنِإَف  ِحاـکِّنِلل ، َنوُریَخَتَت  اَـمک  ِعاَـضَّرِلل  اوُریَخَت  - » 1
ص93.
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.تسا رشب  نس  زا  يا  هلحرم  ره  اب  بسانتم  هظحل و  هب  هظحل  هبناج و  همه  ياه  زاین  نیمأت  يانعم  هب  تیبرت (1) 

ناسنا ياه  زاین  هک  تفگ  ناوت  یم  رظنم  کی  زا  .تساه  نآ  نیمأت  یگنوگچ  اهزاین و  تخانـش  يورگ  رد  ناـسنا  دـشر  کـش ، یب 
دراد هشیر  هفطاع  ناور و  حور ، مسج ، دُعب  راهچ  رد 

.تسا مسج  تمالس  زین  هفطاع  ناور و  حور و  تمالس  ۀیاپ  و 

مـسج تمالـس  اب  ملاس ،  كاپ و  تاساسحا  هیحور و  ناجیه و  انبم  نیمه  رب  تسا ؛ ملاس  ندب  رد  ملاس  لقع  هک  تسا  هدش  هتفریذپ 
.تسا طبترم 

هکدوـش یم  تشادرب  نیا  یناروـن  مـالک  نیا  زا   (2)« یِحِراَوَج ِکتَمْدِـخ  �یَلَع  ِّوَق  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
.دشاب يوق  ملاس و  هک  تسادخ  تمدخ  رد  یحراوج 

.تسا طبترم  نیبدب  روجنر و  هدرسفا ، ناشیرپ ، یناور  اب   (3) لَشَف راب و  تلاسک  ضیرم ، فیعض ، مسج 

.تسا طبترم  مسج  ندوب  ملاسان  اب  یحور  تالکشم  یطارفا و  ياه  ناجیه  كاپان و  تاساسحا 

تسا یبصع  ياه  لولس  ياه  هدنهد  لاقتنا  ًصوصخ  هب  باصعا ، متسیس  ددغ و  یملاسان  یناور ، ياه  لالتخا  زورب  لماوع  زا  یکی 
.دراد طابترا  مسج  تمالس  هیذغت و  اب  اه  نآ  تمالس  هک 

، یحور تالکشم  یطارفا  يداش  توهش و  مشخ و  نوچمه  یطارفا ، ياه  ناجیه  كاپان و  تاساسحا  یتح 

53 ص :

.تسا هدش  هتفرگ  دراد  ََببر  رد  هشیر  هک  ّبر  ۀملک  زا  تیبرت  - 1
حیتافم یمق  سابع  ص 849 ؛ ج 2 ، دبعتملا / ، حالـس  دجهتملا و  حابـصم  یـسوط ، نسح  نب  یلع  نب  نسح  نبدـمحم  رفعجوبا  - 2

.لیمک ياعد  نانجلا ،
.( ص240  ، یلامألا دیفم ، خیش   ...« ) ِلَشَْفلا ِلَسْکلا َو  َنِم  ِکب  ُذوُعَأ  َو  مالسلاامهیلع ...  ٍدَّمَُحم  َْنب  َرَفْعَج  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق  - » 3
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.دنا طبترم  مسج  ندوب  ملاسان  اب  زین  يزرو  هنیک  رفنت و  ربکت و  نوچمه 

.تسا ناسنا  یلک  تمالس  ۀیاپ  مسج  تمالس  تسا ، هتسویپ  مه  هب  يدوجوم  ناسنا  هک  ییاجنآ  زا 

.تسا طبترم  هیذغت  اب  تّدش  هب  هک  تسا  مسج  تمالس  هب  يّدج  هجوت  تیبرت  ياه  هنیمز  زا  یکی 

یکـشزپ یمومع  كردم  نتـشاد  نیا  هب  دورو  طرـش  هک  دراد  دوجو  یتنـس  یمالـسا  بط  ناونع  اب  يا  هتـشر  ام  روشک  رد  هزورما ،
یکاروخ صاوخ  تخانش  . 2 جازم ؛ عبط و  تخانش  . 1 تسا .: هدش  نیودت  یساسا  روحم  راهچ  رب  یصصخت  یملع  ۀتشر  نیا  .تسا 

بط رد  نامرد  ياه  هویـش  . 4 ندروخاذغ ؛ هیذـغت  بادآ  يریگدای  . 3 جازم ؛ عبط و  اب  بسانتم  ۀـیذغت  تاحلـصم و  اب  ییانـشآ  اه و 
.یتّنس یمالسا و 

.دنناد یم  جازم  عبط و  ار  راتفر  زورب  لیالد  زا  یکی  هتشر  نیا  رد 

ناسنا .دنتسین  بوخ   (1) هناگراهچ ياه  عبط  زا  کی  چـیه  تسا ، طبترم  عبط  رد  لداعت  اب  تمالـس  هتـشر  نیا  رد  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
؛ دنک ظفح  ار  عبط  رد  لداعت  هک  تسا  نیا  شرنُه  ملاس 

ۀطساو هب  رگا  تسا ، کشخ  مرگ و  هک  یسک  لاثم ، روط  هب  .دوش  بلاغ  شندب  رب  يرت  یکشخ و  يدرس و  یمرگ و  دراذگن ، ینعی 
هک یـسک  دوش و  یم  بلاغ  وا  رب  شمارآ  دوبن  سرتسا و  بارطـضا و  دوش  بلاغ  وا  رب  یکـشخ  یمرگ و  شا  هیذغت  ندوب  لداعتمان 

.تسا رایسب  وا  رد  يدیما  ان  یگدرسفا و  هب  ندشالتبم  ناکما  هدش ، بلاغ  وا  رب  يرت  يدرس و 

یتح یتیـصخش و  یناور و  ياه  لالتخا  زورب  يدرف و  ياه  یگژیو  عبط و  نایم  طابترا  یـشزومآ  یملع  ياـه  شهوژپ  رد  هزورما ،
ياه پیت  اب  عبط  نایم  طابترا 

54 ص :

 . مغلب ادوس و  ارفص ، مَد ، - 1

ناکدوک ینید  تیبرت  یلمع  ياهراکهار  ریگب : وتچب  www.Ghaemiyeh.comتسد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 188زکرم  هحفص 69 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14365/AKS BARNAMEH/#content_note_54_1
http://www.ghaemiyeh.com


: هک تسا  نیا  مسج  تمالس  ۀمزال  .تسا  هدش  تباث  ار  یتیصخش 

؛ دسانشب ار  دوخ  جازم  صخش  ره  . 1

؛ دشاب نآ  هب  یشخب  لداعت  ریسم  رد  . 2

دوخ عبط  اب  بسانتم  يا  هیذغت  اه  هدننک  حالصا  اه و  یکاروخ  صاوخ  تخانـش  قیرط  زا  جازم ، عبط و  هب  ندیـشخب  لداعت  يارب  . 3
.دنیزگرب

نیا میلَع (1)  َنُولَمْعَت  اِمب  یِّنِإ  ًاِحلاص  اُولَمْعا  ِتابیَّطلا َو  َنِم  اُولک  ُلُسُّرلا  اَهیَأ  ای  : ) دیامرف یم  نآرق  رد  �یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

.دراد دوجو  يراد  انعم  طابترا  بیط  لالح و  ياذغ  وکین و  راتفر  نایم  هک  تسا  نیا  رب  ناشن  هیآ 

ِتابیَّطلا َو َنِم  ْمُهاْنقَزَر  ِرْحَْبلا َو  ِّرَْبلا َو  ِیف  ْمُهاْنلَمَح  َمَدآ َو  ِیَنب  اْنمَّرک  ْدََقل  َو  : ) دراد دوجو  هطبار  لالح  قزر  تمارک و  نایم  نینچمه 
رب ناشن  نیا  تسا و  هتفهن  يدـب  زا  رّفنت  یبوخ و  هب  قشع  تمارک ، ياـنعم  رد  هکارچ   (2) .؛) ًالیِـضْفَت انْقَلَخ  ْنَّمِم  ٍرِیثک  یلَع  ْمُهاْنلَّضَف 

.دشاب بیط  دیاب  شقزر  تمارک ، اب  ِناسنا  قزر  هک  تسا  نیا 

.داد رییغتار  ۀیذغت  کبس  عون و  تسا  یفاک  راتفر ، یگدنز و  کبس  رییغت  يارب 

ياهراتفر لیالد  تسا و  تیبرت  رد  رثؤم  لماوع  هلمج  زا  نآ ، ندوب  جازم  اب  بسانتم  اذـغ و  ندوب  بیط  لـالح و  هب  هجوت  نیارباـنب ،
دیاب ار  كدوک  نوگانوگ 

55 ص :

ُساَّنلا اَهیَأ  ای  و (  (. 57 هرقب ، /  ) هرقبلا نوُِملْظی .) ْمُهَسُْفنَأ  اُوناک  ْنکل  انوُمَلَظ َو  ام  ْمکاْنقَزَر َو  ام  ِتابیَط  ْنِم  اُولک  . )... 51 نونمؤم ، - 1
(. 168 هرقب /، (. ) نیبُم ٌّوُدَع  ْمَکل  ُهَّنِإ  ِناطیَّشلا  ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  ًابیَط َو ال  ًالالَح  ِضْرَْألا  ِیف  اَّمِم  اُولک 

.70 ، / ءارسا - 2
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یبایدر كدوک  دشر  ریـسم  زین  یهدریـش و  يرادراب و  نارود  رد  ردام  ۀیذغت  هفطن و  يریگ  لکـش  ماگنهردام  ردپۀیذغت و  عون  رد 
ار نانآ  ۀیذغت  عون  کبس و  تسا  یفاک  مدرم ، راتفر  یگدنز و  کبـس  رییغت  يارب  هک  مینک  یم  هدنـسب  هتکن  نیا  هب  اج  نیا  رد  .درک 

زورب اب  يروخ  سجن  يروخ و  ییایمیـش  يروخ و  مس  هب  برغ  گنهرف  رارـصا  .درک  دهاوخ  رییغت  دوخ  هب  دوخ  اهراتفر  داد ، رییغت 
(1) .تسین طابترا  یب  هنازیرگ  نید  راتفر ،

( شزیگنا  ) یهد هزیگنا  . 2

رواب ساسحا و  اب  هارمه  ياه  شزومآ  . 1 . 2

هراشا

.شزومآ اب  هن  دوش ، یم  لصاح  ینید  شزیگنا  اب  نیقی ، رواب و 

نید هحفص  رازه  هس 3 دودح  یمسر  روط  هب  یسانشراک ، عطقم  ات  یناتـسبد  شیپ  عطقم  زا  یـشزومآ ، زکارم  رد  دارفا  ام ، روشک  رد 
؟ تسا راذگ  ریثأت  دارفا  يراد  نید  رد  رادقم  هچ  اه  شزومآ  نیا  امش  رظن  هب  .دنزومآ  یم 

.دهاوخ یم  نیقی و  رواب و  هکلب  دهاوخ ، یمن  فرص  شزومآ  ام  زا  نید 

هرهب ینعی  تلاح ، سح و  رواب و  اب  هارمه  شزومآ  ینعی  شزیگنا.شزومآ ، اـب  هن  دوش ، یم  لـصاح  ینید  شزیگنا  اـب  نیقی ، رواـب و 
.درادن یناوخمه  اتید  و  هداد ، شزومآ و  اب  اه  هژاو  نیا  سنج  نیاربانب ، .میقتسمریغ  یمسرریغ و  ياه  شزومآ  زا  يریگ 

56 ص :

هنیمز نیا  رد  ییاه  هلاقم  اه و  باتک  هب  ناور  حور و  تمالس  رد  هیذغت  شقن  ةرابرد  رتشیب  عالطا  بسک  يارب  زیزع  ناگدنناوخ  - 1
.دینک هعجارم 
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هرطاخ کی 

لاـم هک  مراد  نیقی  مروخب و  مارح  لاـم  مناوت  یمن  نم  : » تفگ یم  دوب ، هدـمآ  هرواـشم  زکرم  هب  تیـصخش  لـیلحت  يارب  هک  يدرف 
هتفرگ لکـش  یگلاس  تفه  نس  رد  وا  ینید  تیـصخش  هک  دـش  مولعم  هتفرگ  تروص  ياه  يواـکاو  اـب  .تسا » شتآ  نوچمه  مارح 

: تفگ یم  وا  .تسا 

اه نان  ریز  متـشادرب و  ار  نآ  .مدرک  ادـیپ  هچوک  رد  ار  یلوپ  زا  رپ  فیک  ییاوناـن ، زا  تشگرب  هار  رد  هک  هلاـس  تفه  هچب ا ي  رـسپ 
.مدیود هناخ  يوس  هب  ًاروف  متشاذگ و 

، لوپ فیک  نامام ! نامام ! مدز « : داد  متخادـنا و  هناخ  نلاس  رد  ار  اه  نان  .دوب  اه  سابل  يوشو  تسـش  لوغـشم  طایح ،  يوت  مردام 
« .مدرک ادیپ  لوپ  فیک 

!« شیتآ شیتآ ! : » دز داد  دنلب  دنلب  دز و  دوخ  تروص  هب  یفک  تسد  اب  هظحل  نامه  مردام  هک  دور  یمن  مدای 

.دیود یم  مفرط  هب  ربب ، نوریب  هناخ  زا  ار  شیتآ  ًاروف  تفگ  یم  هک  یلاحرد  و 

.تسا لوپ  فیک  نامه  شروظنم  هک  مدیمهف  دعب  یلو  هتفرگ ؛  شتآ  مرس  تشپ  هک  مدرک  لایخ  لّوا 

دعب تسـش و  یم  ار  شتـسد  لّوا  مدرک ،» ادـیپ  لوپ  فیک  رداـم ، : » دوب هتفگ  هک  شدـنزرف  باوج  رد  رداـم  نیا  رگا  دـینک ، روـصت 
؟ دش یم  لصاح  هچب  رسپ  نیا  يارب  ینینچ  نیا  يداقتعا  نامیا و  ایآ  درک ، یم  تحیصن  هب  عورش 

.دنیوگ یم  یشزیگنا » شور  ، » تسا تلاح  سح و  رواب و  اب  هارمه  شزومآ  هک  شور  نیا  هب 

.میریگب هرهب  رتشیب  شور  نیا  زا  ینید  تیبرت  رد  هک  تسا  يرورض  تسا و  زاس  نامیا  زاسرواب و  شور  نیا 

.دنریگ یم  رارق  ام  رادرک  ریثأت  تحت  ام  ياه  فرح  زا  رتشیب  دننیب و  یم  ار  ام  راتفر  راتفگ ، زا  شیب  تیبرت ، ریسم  رد  اه  هچب 

57 ص :
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رد هک  تسا  ور  نیمه  زا  میلوئـسم و  نامراتفگ  راتفر و  لباقم  رد  سپ  دـنک ،؛ نوگرگد  ار  نارگید  یگدـنز  تسا  نکمم  اـم  راـتفر 
.تسا هدش  شرافس  بذج  توعد و  روظنم  هب  یلمع  راتفر  هب  رتشیب  ام  تایاور 

.دنهد لاقتنا  اه  هچب  هب  یشزومآریغ  یمسرریغ و  ياه  هنحص  رد  دوخ  شنم  راتفر و  اب  ار  رواب  نامیا و  دیاب  نیدلاو  نیاربانب ،

.تسام ياه  ساسحا  اه و  كاردا  ریثأت  تحت  ام  تیصخش  دراد و  هشیر  نامتیصخش  رد  ام  راتفر 

.تشاذگ ریثأت  صخش  ساسحا  كاردا و  رب  دیاب  یهد  تهج  رییغت و  يارب  .راتفر  رییغت  يارب  يزاس  هنیمز  ینعی  تیبرت ،

هب نآ  زا  دعب  دندروآ و  يور  يرگنامرد  تخانـش  هب  اهدعب  دنتفرگ و  یم  هرهب  يواکناور  ياه  شور  زا  راتفر  رییغت  يارب  اهرت  شیپ 
نیا ساسا  رب  .تسا  ینتبم  يرگنامرد » تخانـش  ساسحا و  راتفر و   » رب  (1) دیدج ینامرد  ياه  شور  هزورما  یلو  يرگنامرد ؛ راتفر 

: دیاب منیک ، یهد  تهج  ای  حالصا  ار  یسک  راتفر  میهاوخب  رگا  شور ،

؛ مینک راک  وا  يور  یشزیگنا  تروص  هب  نامزمه  هدرک و  یتسرد  راتفر  ریگرد  ار  وا  . 1

58 ص :

يزیمآ مه  ان  .- 2 شریذپ ؛ .- 1: تسا نیداینب  دنیارف  شش  ياراد  هک  ( ACT « ) تکَا ، » دهعت شریذـپ و  رب  ینتبم  شور  نوچمه  - 1
.يدنبیاپ دهعت و  .- 6 اه ؛ شزرا  يزاـس  نشور  .- 5 رگ ؛ هدهاشم  نتشیوخ  .- 4 یگدـنز ؛ ياه  هظحل  هظحل  اب  سامت  .- 3 یتخانش ؛

ار یتخانـش  يریذپ  فاطعنا  مه  اب  بیکرت  رد  هک  راتفر  رییغت  یهاگآ و  نهذ  ياهدنیارف  ۀـطیح  ود  رد  ناوت  یم  ار  هفلؤم  شـش  نیا 
شریذپ نامرد ، نارگنامرد ؛ يامنهار  نایبارت ، تاداسلارحـس  یتسود و  نامیپ  کن : عالطا  يارب  .درک  يدنب  هتـسد  دننک ، یم  داجیا 

نیـسح رتکد  ینادـمه و  یتیادـه  هدـیپس  هدیـس  یتسود و  نامیپ  ۀـمجرت  قشع ؛ اب  دـهعت  شریذـپ و  ناـمرد  سیره ، سار  دـهعت ؛ و 
.یققحم
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صخش هکنیا  ات  میهد  شیازفا  ار  شا  یهاگآ  تخانش و  هتـسهآ  هتـسهآ  مینکداجیا و  راتفر  نآ  هب  تبـسن  یبوخ  ساسحا  وا  رد   . 2
.دنک رییغت 

.تسا تاساسحا  نتشادهگن  كاپ  ینید ، تیبرت  زا  یمهم  شخب 

، تسا هدش  شرافس  رایسب  نآ  نتشادهگن  كاپ  تاساسحا و  رب  ینید ، تیبرت  ياضف  رد  هک  دننادب  دیاب  نیدلاو 

.تسا تاساسحا  نتشادهگن  كاپ  ینید  تیبرت  زا  یمهم  شخب  ییوگ 

.تسا لیم  نآ  زا  هدمآرب  شنم  شور و  يریگ  لکش  لماع  دعب ، لحارم  رد  شیارگ و  ۀنیمز  لیم 

یگژیو هک  هدـیرفآ  يا  هنوگ  هب  ار  ناسنا  ینعی  تسا ؛ هدـیرفآ  یهلا  ترطف  ربانب  ار  ناسنا  �یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  تقلخ ، ودـب  رد 
.تسا زراب  وا  رد  يدب  زا  رفنت  یبوخ و  هب  لیم  قشع و 

شیارگ لیم و  ات  نداد  ناشن  ار  اه  یتشز  يدـب و  دـندرک و  داجیا  اه  یبوخ  هب  تبـسن  بوخ  ساسحا  ینعی  ترطف ، يانبم  رب  تیبرت 
.دوش مک  اه  يدب  هب 

(1) »؟ تسا نتشاد  تسود  زا  ریغ  يزیچ  نید  ایآ  : » دندومرف نید  فیصوت  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

؛ دینک یم  ادیپ  لیم  نآ  هب  دیرادب  تسود  هک  ار  يزیچ  امش  یعیبط  روط  هب 

.تسا لیم  نآ  زا  هدمآرب  شنم  شور و  يریگ  لکش  لماع  دعب ، لحارم  رد  شیارگ و  ۀنیمز  لیم  نیاربانب 

نید رد  ارچ 

59 ص :

ُْمْتنک ْنِإ   ) َلاَق َو  ْمِکبُوُلق ) ِیف  ُهَنَّیَز  َنامیِْإلا َو  ُمکَیلِإ  َبَّبَح  - ) َیلاَعَت ُهَّللا  َلاَق  ُبُْحلا  اَّلِإ  ُنیِّدـلا  ِلَـه  َو  : » مالـسلا هیلع  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَـق  - 1
 .( ص80 ج 8 ، یفاکلا ،   ... .« ) َو ُهَّللا ) ُمْکِببْحی  ِینوُِعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت 
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ار مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  یـسک  تسا ، نشور  تسا ،؟ هدـش  شرافـس  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  هب  همه  نیا  مالـسا  نیبم 
ناـنآ شنم  شور و  زا  شا  يوریپ  ناـشیا و  هب  شـشیارگ  دوش ، یم  ثعاـب  ناراوگرزب  نیا  هب  شا  یگتفیـش  قشع و  درادـب ، تسود 

.دوش رتشیب 

اهرواب و نید ، اب  هزرابم  يارب  ینعی  دروخ ؛ یم  مشچ  هب  یگنهرف  سوکعم  یـسدنهم  برغ ، گنهرف  نالک  يزیر  همانرب  رد  هزورما ،
تذل دنیاشوخ و  ار  نید  رظندم  دنـسپان  تشز و  تاعوضوم  دـنهد و  یم  هولج  اب  دـنیاشوخان  ایند  مدرم  رظنم  رد  ار  ینید  ياهراتفر 

تیـصخش ناشن  ار  ثئابخلا  ُما  نیا  بارـش ، رجحت و  ار  هداوناخ  هب  قشع  مسیرورت ، ار  راثیا  تداهـش و  نانآ  .دـنهد  یم  هولج  شخب 
ًامیقتـسم وا  راتفر  رد  دنناوت  یم  دننک ، یهد  تهج  کیرحت و  ار  بطاخم  تاساسحا  رگا  دنناد  یم  نوچ  دنهد ؛ یم  هولج  یعامتجا 

.دنراذگ ریثأت 

ساسحا رب  راذگریثأت  لماوع  . 1 . 1 . 2

هراشا

: زا دنا  ترابع  دنراذگ ، یم  ریثأت  ام  تاساسحا  يور  هک  یلماوع  اما 

تنیط . 1 . 1 . 1 . 2

: تسا هدش  هراشا  تنیط  عون  ود  هب  ینید  ياه  هزومآ  رد  .تسا  ینید  تاعوضوم  هب  یلیم  یب  ای  لیم  ياه  هنیمز  زا  تشرـس  ای  تنیط 
.نوییّجِس نوییّلِع و  تنیط 

یمن رارقرب  طابترا  ینید  تاعوضوم  اب  یتحار  هب  مه  يا  هدـع  دـنا و  یبوخ  ریخ و  هب  لیام  تاذ و  شوخ  تنیط و  شوخ  هدـع  کی 
هلمج زا  .دننک 
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شریذپ . 2 یگداز ؛  لـالح  . 1 زا : تسا  ترابع  دـنک  یم  داـیز  لد  رد  ار  اـه  یبوخ  هب  شیارگ  ۀـنیمز  هک  یتنیط  شوخ  ياـه  هشیر 
هتفریذـپ و ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تیالو  تسا و  هداز  لالح  هک  یـسک  ینعی  لالح ؛  . 3 مالـسلا ؛  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو 

.تسا تنیط  شوخ  تسا و  رتشیب  یبوخ  ریخ و  هب  شا  یعیبط  شیارگ  يونعم و  يدنمشوه  تسا ، روخ  لالح 

یفطاع ياهزاین  هدننک  نیمأت   . 2 . 1 . 1 . 2

.تسا یفطاع  ياهزاین  تاساسحا و  فطاوع و  هب  هجوت  دراذگ ، یم  ریثأت  تاساسحا  يور  هک  یلماوع  هلمج  زا 

زا هک  ارچ  دنوش ؛ یم  ام  دنزرف  بحاص  اهزاین ي  نیا  نیمأت  اب  نارگید  مینک ، یهاتوک  نامنادنزرف  یفطاع  ياهزاین  نیمأت  رد  ام  رگا 
.دننک یم  ریخست  ار  شلد  قیرط  نیا 

اه ینتشاد  تسود  تسود و  . 3 . 1 . 1 . 2

نآ هب  هک  یمیت  دنریگ ، یم  دوخ  هب  ام  نادنزرف  هک  ییاه  تلاح  سح و  و  وم ، لدم  عون و  سابل ، گنر  کیت ، پیت ، تسژ ، بلغا ،
رد .تساه  نآ  هب  تبـسن  ناش  یگتفیـش  ناشیاه و  ینتـشاد  تسود  ای  ناشنـس  مه  ناتـسود  هب  نانآ  ۀقالع  زا  رثأتم  ...و  دنراد  هقالع 
هب .تسا  هدش  نایب  صخشم و  یبوخ  هب  ینید ، تیبرت  رب  نآ  نرب  نآ  ریثأت  تاساسحا و  رب  اه  ینتـشاد  تسود  تسود و  شقن  نآرق 

، لاثم ناونع 

دوب و شدنزرف  هب  صخش  نیرت  یفطاع  تسناد و  یم  ار  یتیبرت  ياه  شور  مامت  هک ، دوب  یهلا  يربمایپ  مالّسلا ) هیلع   ) حون ترضح 
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شباختنا رد  اه  یتسود  نیا  تسـشنب و  نادب  اب  حون  رـسپ  اریز   (1) .؛ دـشن ریخ  هب  تبقاع  شدـنزرف  اما  دوب ؛ بیط  لالح و  زین  شقزر 
مهم هچرگ  نیاربانب ، .دوب  اه  نآ  زا  وا  يریذپریثأت  بابان و  ناتـسود  دش ، وا  تداعـس  تاجن و  عنام  هچنآ  تقیقحرد.تشاذگ ، ریثأت 

.دنتسین ریثأت  یب  زین  اه  هنیمز  تسا ، صخش  ةدارا  تساوخ و  ار  تیبرت  لماع  نیرت  یلصا  نیرت و 

! میدوبن تسود  ینالف  اب  شاک  يا  هک  دنروآ  یم  رب  کناب  يا  هدع  یهلا  لدع  ۀمکحم  رد  تمایق  يادرف  دیامرف :، یم  فیرـش  نآرق 
(2) .دننک یم  هراشا  دارفا  يریگ  تهج  رد  تسود  شقن  هب  تایآ  نیا  درک و  فرحنم  هار  زا  ار  ام  ینالف  الیواو !

تسود و هب  دـیاب  دـننک ، یم  هجوت  ...و  شزومآ  طیحم و  نادـنزرف و  ياهزاین  نیمأت  لالح و  ۀـمقل  هب  هک  هزادـنا  ناـمه  هب  نیدـلاو 
نآ هب  دننک و  هجوت  زین  یلیماف  باذج و  ناتسود  صوصخ  هب  ناشدنزرف ، ياه  ینتشاد  تسود 

.دنهد تیمها 

قیرط زا  وگو  تفگاب  دـیاب  عاـمتجا ، هب  نامنادـنزرف  يّدـج  دورو  زا  شیپ  .تسا  یگلاـس  شـش  یباـی  تسود  نییآ  شزومآ  ناـمز 
یفطاع و نیدلاو  هک  یتروصرد  .میزومایب  ار  يرتسکاخ  دیفـس و  هایـس ،، دـب ،  بوخ ، تسود  یگژیو  اه  نآ  هب  تیاکح  ناتـساد و 

، دنشاب یمیمص 

دنهاوخ عجرم  ياه  هورگ  ناتـسود و  ریثأت  تحت  دصرد  اه و 70 نآ  ریثأت  تحت  دـصرد  دودح 30 طقف  غولب ، نس  زا  دعب  نادـنزرف 
.دوب
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اه هسلج  اه و  هورگ  . 4 . 1 . 1 . 2

.تسا نیدلاو  مهم  ياهریبدت  زا  اه  نآ  ياه  هسلج  ناتسود و  هب  نیدلاو  یهد  تهج  هزورما ،

قفوم شیوخ  ناناوجون  نامیا  ظفح  رد  دنناوت  یم  ییاه  هداوناخ  اهنت  دندومرف : یم  هدازرهاط  داتسا  بانج 

.دنهد تکرش  يونعم  روشرپو  یساسحا  از و  تفرعم  یهورگ  ياه  هسلج  رد  ار  ناشنادنزرف  هک  دنشاب 

يارب هک  دنـشاب  دنلبرـس  شیوخ  ناناوجون  ناـمیا  ظـفح  رد  دـنناوت  یم  ییاـه  هداوناـخ  اـهنت  هدـنیآ ، لاـس  جـنپ  رد  هدـنب  ةدـیقع  هب 
.دنشاب هتشاد  یلمع  كولس  ناشنادنزرف 

.1 دنشاب : هتشاد  یگژیو  هس  هک  تسا  یهورگ  تاسلج  هب  یگتسباو  یلمع  كولس  زا  روظنم 

.يونعم روشرپ  . 3 یساسحا ؛ . ، 2 یتفرعم ؛

هورگ ندـید  اب  هک  دـشاب  روشرپ  ناـنچ  وا و  تاـساسحا  بلق و  يور  مه  دـشاب ، راذـگ  ریثأـت  هشیدـنا  رکف و  يور  مه  هک  یتاـسلج 
.دهد تسد  وا  هب  مینایرج  کی  ام  متسین و  اهنت  نم  ساسحا  نالاسمه ،

يونعم و ياـه  هسلج  روحم  قـالخا ، یگدـنب و  ییارگ و  لاـمک  هب  نداد  تیولوا  بطاـخم و  نهذ  رب  يونعم  ياـضف  ندـش  مکاـح 
.تسا یبهذم 

یتفرعم و يرکف و  دـشر  ثعاب  .دوش  یم  یحور  ياه  یگتخیگنارب  دوخ  ینورد و  ياه  هزیگنا  تیوقت  ثعاـب  یهورگ  ياـه  هسلج 
یتیصخش یعامتجا و  دشر 
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، تیوه يریذپ ، تیلؤسم  سفن ، هب  دامتعا  يروابدوخ ، تیعطاق ، تراسج ، هک  تساه  هسلج  نیمه  رد  نینچمه ، .دوش  یم  نادـنزرف 
...و الاو  ياه  هزیگنا  دـنلب و  ياه  قفا  یهاوخ ، نامرآ  ییور و  مک  اب  هزرابم  نایب و  نف  یطابترا ، ياـه  تراـهم  دوجو ، زاربِا  راـبتعا ،

.دوش یم  تیوقت  نادنزرف  رد  مارآ  مارآ 

يونعم و ياـه  هسلج  روحم  قـالخا ، یگدـنب و  ییارگ و  لاـمک  هب  نداد  تیولوا  بطاـخم و  نهذ  رب  يونعم  ياـضف  ندـش  مکاـح 
.تسا یبهذم 

تکرح لابند  هب  قایتشا  اب  دـننک ، ادـیپ  یعاـمتجا  كرد  دارفا  دـبای و  شیازفا  دارفا  یعاـمتجا  مهف  هک  یتروصرد  اـه  هسلج  نیا  رد 
.تفر دنهاوخ  یحالصا  یعامتجا و  ياه 

روشرپ یتفرعم و  ياه  هسلج  نیمه  دنا ،  لفاغ  نآ  زا  هنافـسأتم  دراد و  رارق  نیدلاو  رایتخا  رد  هک  يرثؤم  تاناکما  هلمج  زا  هزورما ،
.تسا يونعم 

مامت اب  برغ  گنهرف  هک  دنمهف  یم  دنـشیدنا و  یم  یمالـسا  گرزب  ندـمت  نتفرگ  لکـش  هب  نامنادـنزرف  هک  تساه  هسلج  نیا  رد 
.دنک فذح  راگزور  ۀحفص  زا  ار  نآ  ات  تسا  هداتسیا  یعیش  گنهرف  لباقم  رد  شیاه  تیفرظ  تاناکما و 

هل انحاورا  تجح  ترضح  روهظ  يارب  يزاس  هنیمز  رکف  هب  دوش و  کیرحت  اه  هسلج  نیا  رد  نامنادنزرف  ینید  تریغ  بصعت و  رگا 
(1) .دش دنهاوخ  لوغشماه  تدابع  لضفا  هب  دش و  دهاوخ  ظفح  تبیغ  رصع  رد  قیرط  نیا  زا  زین  نانآ  نید  دنشاب ، ءادفلا 
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اه هناسر  . 5 . 1 . 1 . 2

هراشا

.دنراذگ یم  ریثأت  ام  نادنزرف  تاساسحا  يور  تّدش  هب  هک  تسا  يرگید  لماع  اه  هناسر 

، نآ ياج  هب  دوش و  یم  رت  گنر  مک  زور  هبزور  نادنزرف ، تیـصخش  نیوکت  رد  ناملعم  یتح  اه و  هداوناخ  مهـس  زورما ، يایند  رد 
ناکدوک ساسحا  هب  یهد  تهج  اه و  هشیدنا  رییغترد  يا  هدمع  شقن  يزور ، هنابـش  تروص  هب  اه ،  هناسر  نوچمه  يرگید  لماوع 

.دنراد هدهع  رب 

دنرداق اه  هناسر  دندقتعم ، یخرب  هک  تسا  مهم  ردق  نآ  ناسنا ، تیبرت  دنیارف  رد  راذگ  ریثأت  لماوع  ریاس  هب  تبسن  اه  هناسر  تردق 
رایـسب نیـشیپ  ياه  لسن  اب  دوخ ، ناعونمه  اب  لماعت  ةوحن  راکفا و  راتفر و  ظاحل  زا  هک  دنروآ ، دیدپ  ناسنا  خیرات  رد  يدیدج  لسن 

رب میقتسمریغ  تروص  هب  یلو  دنرادن ، يرگ  یبرم  یملعم و  ياعدا  هک  دنتـسه  ینایبرم  ناگدنهد و  میلعت  اه  هناسر  .دنـشاب  توافتم 
.دنراذگ یم  ریثأت  دارفا 

ياهاضف رد  میقتـسمریغ  ياه  مایپ  دنراد ، يرتمک  یعفادت  تردـق  ناکدوک  تسا و  بلاغ  درف  رب  تاساسحا  هک  یکدوک  نارود  رد 
دنلب ياه  ناتـساد  باذـج و  ییاه  هرهچ  اـب  ریوصت ، ادـص و  رون ، گـنر ، هک  ییامنیـس  ياـه  ملیف  رد  .دراد  يرتشیب  رثا  میقتـسمریغ 

.دنراذگن ریثأت  ناکدوک  تاساسحا  رب  اه  ملیف  نیا  هک  درک  روصت  ناوت  یم  رگم  دوش ، یم  هتخیمآ 

رطاخ هب  یلعف ، يایند  رد  هک  هک  تسا  دقتعم  یکدوک ،  نارود  لاوز  رد  يریوصت  ياه  هناسر  شقن  باتک ، ةدنـسیون  نمتـُسپ ؛، لین 
ناکدوک ۀفطاع  تخانش و  ۀطیح  رب  هناسر  هک  يراثآ 
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(1) .درادن دوجو  تسا ، هناکدوک  تمصع  یگداس و  یکاپ و  اب  هارمه  هک  یکدوک  مان  هب  یموهفم  رگید  تسا ، هتشاذگ 

: ناکدوک رب  اه  هناسر  يراذگریثأت  هةویش  . 1 . 5 . 1 . 1 . 2

.تسا ساسحا  هب  یهد  تهج  يراذگریثأت و  هار  زا  كاردا  هب  دورو  دریگ ، یم  تروص  اه  هناسر  ياضف  رد  هک  يراک 

.تسا شیارگ  تبحم و  لیم ، فطاوع ، تاساسحا ، سنج  زا  تدش  هب  هکلب  دیاقع  كاردا و  سنج  زا  اهنت  هن  نید  هک  میدقتعمام  .3

.تسا ساسحا  هب  یهد  تهج  يراذگ و  ریثأت  هار  زا  كاردا  هب  دورو  دریگ ، یم  تروص  اه  هناسر  ياضف  رد  هک  يراک 

تیولوا نید  .دـنک  يزیر  هماـنرب  نآ  يارب  دسانـشب و  ار  ناـکدوک  ساـسحا  ياـه  تیوـلوا  هک  تسا  یـسک  اـب  دُرب  تیبرت  ریـسم  رد 
.؛ تسا هداد  یهلا  ءایلوا  ادخ و  هب  تبحم  اه و  یبوخ  هب  قشع  یکاپ و ، هب  ار  تاساسحا 

، یتاـعوضوم هب  نداد  تیولوا  دوـش ، یم  هدـید  حوـضو  هب  برغ ، گـنهرف  ةدـننک  جـیورت  ياـه  هناـسر  ياـه  هماـنرب  رد  هچنآ  یلو 
.تسا توهش  ترهش و  تیباذج ، تذل ، تلاصا  يروحم ، ناسنا  نوچمه 

راثیا و هب  لیم  ای  ندش و  ملعم  هب  ِقشع  تسا ، هدش  وا  ینهذ  تیولوا  ترهـش ، تیباذـج و  هک  یکدوک  لد  رد  یتحار  هب  میناوت  یمن 
.مینک هدنز  ار  ادخ  ياضر 

، ندوبرهاظ شوخ  رادلوپ و  و  باذج ، روهشم ، كدوک ، نیا  نهذ  رد 
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نوچمه شا ، یگدـنز  نوگانوگ  ياه  هبنج  اـه  كـالم  نیا  دـیدرت  یب  تسا و  مهم  دنتـشاد  یعاـمتجا  راـبتعا  ندرک و  هجوت  بلج 
.دهد یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  نارگید  اب  لماعت  ةویش  يزیر و  همانرب  اه و  فده 

ناکدوک يونعم  یهد  تهج  دشر و  رد  هک  دراد  دوجو  ناناوجون  ناکدوک و  يارب  یصاصتخا  ياه  هکبش  یمالسا  ماظن  رد  دنچره 
(1)، تسا رثؤم 

لماع نیا  شقن  زا  ات  دنهد  شیازفا  ار  دوخ  یهاگآ  ناکدوک  رب  نآ  يراذگریثأت  ياه  هویش  يا و  هناسر  داوس  ۀنیمز  رد  دیاب  نیدلاو 
.دننک ار  يرادرب  هرهب  نیرتشیب  ناکدوک  تیصخش  يریگ  لکش  رب  مهم 

ینیرفآ رواب  . 3

فیلکت نس  زا  شیپ  ینید ، تیبرت  لوصا  . 1 . 3

هراشا

تیبرت نایرج  یمامت  یلک ، یلمعلاروتـسد  ناونع  هب  تسا و  ریذـپان  بانتجا  تیبرت  نایرج  رد  هک  تسا  یناینب  هشیر و  یتیبرت ، لصا 
(2) .دوش » یم  يّدج  ةرطاخم  راچد  فدـه  هب  یبایتسد  دوش ، یطخت  نآ  زا  هک  یتروص  رد  دراد و  شیوخ  ذوفن  هرطیـس و  تحت  ار 

، کش یب 

رد یعماج  یفاک و  ياهدومنهر  ور  نیازا  تسا ؛ تیاده  تیبرت و  باتک  نآرق  .درک  جارختـسا  تنـس  نآرق و  زا  دـیاب  ار  لوصا  نیا 
ياه نتم  زا  دارفا  طابنتـسا  داهتجا و  لیلد  هب  مالـسا ،  رد  تیبرت  لوصا  .دنک  یم  میـسرت  ار  دنوادخ  رظندـم  ناسنا  دراد و  هنیمز  نیا 

یفشک ینید 

67 ص :

.دراد دوجو  مه  اه  همانرب  نیا  زا  یضعب  ياوتحم  لکش و  هب  يّدج  ياه  دقن  دنچره  - 1
.روهط فراعملا  ههریاد  تیاس  یمالسا ،» تیبرت  لوصا  ، » داژنرتنالک دمحا  - 2
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.تسا هدش  غالبا  عضو  اه  ناسنا  قلاخ  يوس  زا  نیازا  شیپ  هچرگ  یعضو ؛ هن  و  تسا ،

، داعم أدبم ، هب  نامیا  دراد و  یملع  ای  یبهذم و  ۀشیر  دریگ و  یم  همشچرس  يداقتعا  يرکف و  ینابم  ینیب و  ناهج  زا  یتیبرت ، لوصا 
میلعت و یـشم  ِّطـخ  یتـیبرت  لوصا  نیارباـنب ، .تسا  یمالـسا  تیبرت  ياـنبریز  ناـسنا  تمارک  یهلا و  ترطف  و  تاـیح ، يراد  فدـه 

.دنک یم  صخشم  ار  تیبرت 

ناوت یمن  اه  نآ  تیاعر  نودـب  تسا ، یتیبرت  ياه  يریگ  میمـصت  رد  یبرم  ياـمنهار  تیبرت ، ریـسم  رد  هکنیا  رب  هوـالع  لوصا  نیا 
ام هک  دراد  دوجو  یتوافتم  ياه  هاگدید  اه  نآ  دادعت  لوصا و  نیا  ةرابرد  هتبلا  .درک  هیصوت  نییعت و  ار  بولطم  هنانیب و  عقاو  یفده 

 . میزادرپ یم  فیلکت  نس  زا  شیپ  ینید ، تیبرت  رد  مهم  لصا  جنپ  هب  همادا  رد 

درف میرکت  لوا : لصا  . 1 . 1 . 3

هراشا

ةدجس هب  ادخ  نامرف  مالسلا و  هیلع  مدآ  ترـضح  تقلخ  يارجام  زا  ناوت  یم  یتحار  هب  ار  ناسنا  تمارک  تفارـش و  میرک  نآرق  رد 
قلاخ يوس  زا  نینچ  نیا  هک  یناسنا  .تفایرد ، ناسنا  هب  نیمز  رب  ادـخ  ینیـشناج  ماقم  ياطعا  مالـسلا و  هیلع  مدآ  لباقم  رد  هکئـالم 

اب یفانم  هک  یـشور  فده و  هنوگره  نییعت  زا  دوش و  ظفح  شتمارک  هراومه  دیاب  زین  تیبرت  ریـسم  رد  تسا ، هدش  میرکت  مارتحا و 
.دوش بانتجا  تسا ، تمارک  نیا 

: دیامرف یم  نینچ  نآ  ياه  هناشن  تقلخ و  ناهج  رد  ناسنا  تمارک  ةرابرد  ءارسا  ۀکرابم  ةروس  رد  لاعتم  دنوادخ 

68 ص :
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نادـنزرف ام  (؛) ًالیـضْفَت انْقَلَخ  ْنَّمِم  ٍریثک  یلَع  ْمُهاْنلَّضَف  ِتابیَّطلا َو  َنِم  ْمُهاْنقَزَر  ِرْحَْبلا َو  ِّرَْبلا َو  ِیف  ْمُهاْنلَمَح  َمَدآ َو  یَنب  اْنمَّرک  ْدََـقل  (َو 
يزور يا  هزیکاپ  ياذـغ  ره  زا  ار  اـه  نآ  میدرک و  راوس  یکـشخ  اـیرد و  رب  بکرم  رب  هب  ار  اـه  نآ  میتشاد و  یمارگ  رایـسب  ار  مدآ 

(1)( .میدیشخب گرزب  تلیضف  يرترب و  دوخ  ياه  هدیرفآ  زا  يرایسب  رب  میداد و 

هدیمد و يو  دوجو  رد  شیوخ  حور  زا  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  یمالـسا  تیبرت  رد  ناسنا  نأش  تمظع  تمارک و  ياه  هناشن  زا  یکی 
.تسا هتسناد  شرب  ناگتشرف  ةدجس  ۀتسیاش  ار  يو  لیلد  نیمه  هب 

: میناوخ یم  نینچ  رجح  ۀکرابم  ةروس  رد 

( ؛) َنیدِجاس َُهل  اوُعَقَف  یحوُر  ْنِم  ِهیف  ُتْخَفَن  ُُهتیَّوَس َو  اذِإَف  )

(2) ( . .دینک هدجس  وا  رب  همه  ممدب ، شیوخ  حور  زا  نآ  رد  میارایب و  لدتعم  ار  رصنع  نآ  نوچ 

.تسا نیمز  يور  رد  دنوادخ  ینیشناج  ماقم  هب  ندیسر  ناسنا ، نأش  تمظع  تمارک و  ياه  هناشن  رگید  هلمج  زا 

: میناوخ یم  هرقب  ۀکرابم  ةروس  رد 

نیمز رد  نم  : » دومرف ار  ناگتـشرف  راگدرورپ  هک  هاـگنآ  رآ  داـی  هب  ( ؛) ...ًهَفیلَخ ِضْرَأـْلا  ِیف  ٌلِـعاج  یِّنِإ  ِهِکئـالَْمِلل  کُّبَر  َلاـق  ْذِإ  (َو 
(3) «( .تشامگ مهاوخ  هفیلخ 

هتفای تسد  شزرا  مارتحا و  ۀجرد  نیرتالاب  هب  ینیـشناج  بصنم  ةدننکاطعا  يوس  زا  ادتبا  دـیاب  هدـنیامن  نیـشناج و  هک  تسا  نشور 
، دشاب
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.70 ءارسا ، - 1
.29 رجح ، - 2
.30 هرقب ، - 3
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نیا وا  رد  شیوخ  حور  ندـیمد  يو و  نتخاس  لداعتم  ناـسنا و  شنیرفآ  زا  سپ  لاـعتم  دـنوادخ  .دوش  هتـشامگ  بصنم  نیا  هب  دـعب 
لحارم رب  مه  رصانع و  رب  مه  لصا  نیا  تیبرت ، ریـسم  رد  .تشامگ  ماقم  نیا  رب  ار  يو  درک و  داجیا  ناسنا  رد  ار  تیلباق  دادعتـسا و 

.دشاب زاین  یب  لصا  نیا  زا  هک  درک  روصت  ار  يا  هلحرم  ای  يرصنع  ناوت  یمن  تسا و  رظان  تیبرت 

نییعت ناوت  یمن  ار  يا  هطقن  ای  فده  چیه  دوش و  تیاعر  دیاب  یناسنا  تفارـش  تمارک و  تیبرت ، يا  هطـساو  ياه  فده  نیودت  رد 
.دشاب یفانم  تسا ، نیمز  رد  دنوادخ  نیشناج  اه و  هدیرفآ  فرشا  هک  ناسنا  نأش  تمارک و  اب  هک  درک 

، اه فده  هب  ندیسر  نازیم  یبایشزرا  تیبرت و  رازبا  مادختـسا  تیبرت ، شور  تیبرت ، ياوتحم  نیودت  رد  دیاب  لصا  نیا  هب  هوالع ، هب 
.دوب راودیما  ناوت  یمن  تیبرت  ییاهن  فده  ققحت  هب  دوش ، تلفغ  لصا  نیا  زا  هک  هاگ  ره  دوش و  هجوت  زین 

لحارم عطاقم و  مامت  رد  نآ  هب  دـیاب  دراد و  دربراک  زین  تیبرت  لحارم  مامت  رد  هکلب  تیبرت ، ياه  هنیمز  ماـمت  رد  اـهنت  هن  لـصا  نیا 
لاس گرزب  ای  ناوج  هک  درک  میرکت  ار  وا  تشاذـگ و  مارتحا  هزادـنا  نامه  هب  لاسدرخ  كدوک  هب  دـیاب  نیاربانب ، .درک  هجوت  ینس 

، تسا تواـفتم  هچنآ  هکلب  تسین ،؛ یتواـفت  ینـس  عـطقم  چـیه  رد  هدـنوش  تـیبرت  مـیرکت  اـی  مارتـحا  نازیم  رد  لـیلد  نـیمه  هـب  .ار 
عون دـنمزاین  ناوج  لاـس و  گرزب  تسا و  مارتـحا  زا  یـصاخ  یعون  دـنمزاین  كدوـک ، .تسا  يداـینب  لـصا  نیا  يارجا  یگنوـگچ 

.دنک یم  نییعت  ار  تمارک  لصا  يارجا  ةوحن  عون و  نیدلاو  یسانش  تیعقوم  هنیمز  نیا  رد   . يرگید
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يدب زا  راجزنا  يرگید  اه و  یبوخ  یکین و  هب  قوش  یکی  دراد : هرمث  ود  ناکدوک  هب  نآ  ياقلا  هک  تسا  ینورد  یـساسحا  تمارک 
.اه

قوش یکی  تشاد : دهاوخ  هرمث  ود  دنک ، ءاقلا  ار  سح  نیا  شدنزرف  هب  دناوتب  یـسک  رگا  هک  تسا  ینورد  یـساسحا  کی  تمارک 
(1) .اه يدب  زا  راجزنا  يرگید  اه و  یبوخ  یکین و  هب 

تَمُرَک نَم  : » دندومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

(2)( .دش دهاوخ  هداتفا  اپ  شیپ  وا  يارب  تیناسفن  دهد ، تسد  وا  هب  يدنمشزرا  ساسحا  هک  یسک  ( ؛» ُُهتاَوَهَـش هیلَع  َتناَه  هُسفَن  ِهیَلع 
.دنا هدوبن  دنمشزرا  نادنچ  یکدوک ، نارود  رد  هک  دنتسه  یناسک  بلغا ، اه  نادنز  رد  دارفا  نیرتراکفالخ  هک  دهد  یم  ناشن  رامآ 

هک دـننک  یم  هیـصوت  مینک ، دروخرب  هنوگچ  لاـس  تفه  زا  رتمک  ناـکدوک  اـب  هک  دوش  یم  لاؤس  مالّـسلا ) مهیلع   ) ناـماما زا  یتقو 
ساسحا هک  مینک  رارقرب  طابترا  يا  هنوگ  هب  اه  هچب  اب  دـیاب  ام  ساسا ، نیارب   (3) .دینک دروخرب  نانآ  اب  دوخ  يالوم  دّیس و  نوچمه 

.دننک كرد  ار  یگرزب  تمارک و 

تمارک ۀیحور  ياطعا  ياه  هار  . 1 . 1 . 1 . 3

: نید ناگرزب  تخانش  . 1 . 1 . 1 . 1 . 3

تیب لها  تخانش  تفرعم و  هب  ار  تمارک  بسک  اجنیا  رد  .مُِکئاِیلوَأ » هَفِرعَم  مُِکتَفِرعَمب َو  ینَمِرکَأ  و  : » میناوخ یم  اروشاع  ترایز  رد 
هتسناد طبترم  نید  يایلوا  هب  تبسن  تفرعم  و  مالّسلا ) مهیلع  )

71 ص :

ۀملک لـیذ  تادرفم ، یناهفـصا ، بغار  ناـضمر ؛ كراـبم  هاـم  مهدزاـی  زور  ياـعد  ناـنجلا ، حـیتافم  یمق ، ساـبع  خیـش  کـن : - 1
«. تمارک »

 . ح 5488 ص488 ، ؛ ، همکحلا نازیم  بختنم  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  - 2
باب 83، ج 21 ، هعیشلا ، لئاسو  « ) .نِینِس َْعبَس  ٌریِزَو  َنِینِـس َو  َْعبَـس  ٌْدبَع  َنِینِـس َو  َْعبَـس  ٌدیَـس  َُدلَْولا  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  ِیبَّنلا  َلاَق  - 3

ص476
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ندش دایز  ثعاب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ياه  تلیـضف  نایب  ای  تیاکح و  ندینـش  هک  دینک  یم  قیدصت  نادجو  هب  دوخ  امـش  .تسا 
هدـش هدـیرفآ  بلط  لامک  زین  ام  عبط  هب  دنتـسه و  ام  يراتفر  ياهوگلا  ناشیا  هکنیا  هب  هجوت  اب  .دوش ، یم  ناشیا  هب  ام  لیم  تدارا و 
شور هب  ندش  کیدزن  زاس  هنیمز  ناراوگرزب و  نیا  هب  شیارگ  ثعاب  ناشیا  تخانش  تسام ، تشرس  ءزج  زین  ناشیا  هب  ۀقالع  میا و 

 . دش دهاوخ  ناشیا  ۀنامیرک  رسارس  راتفر  و 

.دراد دوجو  یطابترا  تمارک  ۀیحور  داجیا  و  مالّسلا ) مهیلع   ) تیب لها  تخانش  نایم  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  نیاربانب ،

، ناشیا اب  ییانـشآ  نید و  يایلوا  ۀمان  یگدنز  ۀعلاطم  دراذگ  یم  ام  رب  یقیمع  یتیبرت  ریثأت  زین  نید  ناگرزب  ۀـمان  یگدـنز  ندـناوخ 
هب نآ  رد  تسا و  گنر  رپ  یلیخ  ناسنا ، تیصخش  يریگ  لکش  رد  وگلا  شقن  نید ، رد  تسا .  تمارک  هب  ندیسر  ياه  هار  زا  یکی 

مهیلع  ) تیب لها  اب  اه  هچب  ییانشآ  رب  هوالع  يزیر ، همانرب  اب  دیاب  نیاربانب ، .تسا  هدش  هجوت  رایسب  ناسنا  تیبرت  يارب  يرورپ  هوُسا 
لفاغ ناشنس  اب  بسانتم  ياه  همان  یگدنز  یخیرات و  ياهب  اتک  يریگ  هرهب  زا  مینک و  انشآ  زین  یهلا  يایلوا  ریاس  اب  ار  نانآ  مالّـسلا )

.میوشن

: یهد مهف  . 2 . 1 . 1 . 1 . 3

یم هدـیمهف  ترابع  نیا  زا  مْهَْفلا » ِرُوِنب  ِینمِرکَأ  َو  : » میناوخ یم  هعلاطم  ياعد  رد  .تسا  سوسحم  فافـش و  تخانـش  يانعم  هب  مهف 
يا هناکدوک  نابز  یساسحا و  یسح و  رازبا  اب  دیاب  نایبرم  نیدلاو و  .دنک  بسک  مهف  دیاب  دهاوخ ، یم  تمارک  یـسک  رگا  هک  دوش 

رد هک 
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.دراد یطابترا  ياه  تراهم  هب  زاین  هکارچ  تسا ؛ لکـشم  یـسب  راک  نیا  هتبلا  .دـننک  داـجیا  ینید  مهف  اـه  هچب  يارب  دـنراد ، راـیتخا 
رپ شوغآ  رد  سپس  تسا و  هدرک  لیدبت  ریـش  هب  مضه و  هدروخ ، هچنآ  ره  وا  .دهد  یم  ریـش  ار  شا  هچب  هک  دینک  روصت  ار  يردام 

نیریش زین  دازون  ماک  هب  هیذغت  نیا  کش ، یب  دناروخ و  یم  شا  هچب  هب  دوخ  ۀفطاع  ساسحا و  زا 

لاقتنا يارب  زین  ار  مزال  ياه  تراهم  یفاک ، ینید  مهف  رب  هوالع  ینعی  دنک ؛ لمع  ردام  دننامه  دـیاب  زین  ناکدوک  یبرم  .دوب  دـهاوخ 
.دهد لاقتنا  نانآ  هب  یشزومآریغ  یمسرریغ و  تروص  هب  ار  ینید  میهافم  ات  دشاب  اراد  میهافم 

رازبا نیرت  سرتسد  رد  نیرت و  مهم  ییوگ  هصق  .تسا  ناتساد  قیرط  زا  یساسحا  یسح  مهف  یشخب ، تمارک  مهم  ياهرازبا  زا  یکی 
نادنزرف یلاعت  دشر و  يارب  یکدوک  نامه  زا  دیاب  میهاوخ ، یم  هتسراو  هتـسیاش و  تیبرت  رگا  .تسا  ناکدوک  میقتـسمریغ  شزومآ 
هدنزومآ بوخ و  ياه  هصق  قیرط  زا  یتیبرت  حیحـص  میهافم  لاقتنا  زا  رتدـنمدوس  رتهب و  يا  هیامرـس  چـیه  مینک و  يراذـگ  هیامرس 
.میا هداد  صاصتخا  عوضوم  نیا  هب  ار  باتک  نیا  رخآ  لصف  ینید ، تیبرت  رد  ییوگ  هصق  شقن  تیمها و  لیلد  هب  .دوب  دهاوخن 

: يزرو تبحم  . 3 . 1 . 1 . 1 . 3

.دنک یم  کمک  ناکدوک  رد  سفن  تمارک  ساسحا  داجیا  هب  یفطاع  دروخرب  يزرو و  تبحم 
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هنیمز نیا  رد  دـنا و  هدـش  باریـس  ّتبحم  زا  هداوناخ  ۀـفطاع  رهم و  رپ  نوناک  رد  هک  یناسک  هک  تسا ، هدـش  تباـث  هبرجت  ملع و  هب 
.دنریگ یم  رارق  یعامتجا  ياه  بیسآ  ضرعم  رد  رتمک  دننک ، یمن  ساسحا  يدوبمک 

.دنک یم  کمک  ناکدوک  رد  سفن  تمارک  ساسحا  داجیا  هب  یفطاع  دروخرب  يزرو و  ّتبحم 

اب لاثم  ناونع  هب  ار  ناشدنیاشوخان  ساسحا  دننک ، یمن  تبحم  اه  نآ  هب  ناشرهوش  یتقو  هک  دیـشاب  هدید  ار  ییاه  مناخ  امـش  دیاش 
.دنراد یساسحا  نینچ  ًاقیقد  زین  ام  نادنزرف  .دنک ،» یمن  هجوت  نم  هب  هک  متسین  مهم  شیارب  دیاش  دننک « : یم  زاربا  هلمج  نیا 

دنمـشزرا مهم و  نم  هک  تسا  نیا  دنک ، یم  شدنزرف  هک  یتشادرب  تسا ، هجوت  یب  شدـنزرف  یفطاع  ياهزاین  هب  صخـش  هک  یتقو 
مراد و تتسود  نیمه  يارب  يدنمشزرا ، میارب  وت  هک  تسا  نیا  دنزرف  هب  يزرو  تبحم  قشع و  میقتسمریغ  مایپ  هک  یلاحرد  .متـسین 

.موش یم  تیادف  مریم و  یم  تیارب 

: یهد تیصخش  یشخبرابتعا و  . 4 . 1 . 1 . 1 . 3

دوخ ياهراتفر  اب  دنهاوخ  یم  تقیقحرد  دنهد ، یم  ماجنا  دنراد  یفراعتمان  ياهراتفر  غولب  نس  هب  ندیـسر  زا  دعب  هک  یناسک  رتشیب 
یم یعیبط  روط  هب  هک  دنتـشاد  یتراهم  ای  رنُه  نانآ  رگا  لاح ، .دـننک  ءاضرا  ار  دوخ  ییاـمن  دوخ  ۀـیحور  دـننک و  هدرک  هّجوت  بلج 
ياه ییامن  دوخ  هب  يزاین  دیاش  دننک ، تابثا  یفرعم و  شیوخ  نس  مه  هورگ  هب  ار  دوخ  هدرکدوجو و  راهظا  هلیسو  نآ  هب  دنتـسناوت 

.دندرک یمن  فراعتم  ریغ 

، دنمشزرا يا  هصخاش  ۀطساو  هب  دوخ  یفرعم  صّخشت و  هب  زاین 
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ندرکدنمناوت يدنمـشزرا ، ساسحا  بسک  ياه  هار  زا  یکی  .دوش  هدروآرب  یعیبط  يریـسم  رد  دـیاب  هک  تسا  مزال  یعیبط و  يزاین 
شقن يارجا  ای  هلاقم  ندناوخ  رعش ، ظفح  رـسِد ، ندرک  تسرد  ییارآ ، هرفـس  .دننام  تسا ، رنُه  ۀطـساو  هب  دوجو  زاربا  يارب  اه  هچب 

زین ...و ، ندوب  یعامتجا  ياه  نمجنا  لّکـشت و  وضع  هسردم ، رد  ندـش  یـشزرو  میت  ناتیپاک  نینچمه ، .دارفا  روضح  رد  يرتائت  رد 
.دهد یم  اه  هچب  هب  ار  ندوبدنمشزرا  ساسحا 

دوخ نوچمه  یتاساسحا  زا  دیدرت  یب  دننک ، بسک  ار  تیعطاق و ...  تراسج و  ای  دوجو و  زاربا  يدـنمناوت  نس  نیا  رد  اه  هچب  رگا 
.دش دنهاوخ  رود  یشزرا  یب  ینیب و  مک 

دـص زا  یقیقحت ، رد  تسا ، هدـمآ  طابترا  ةزجعم  باتکرد  .تسا  يدنمـشزرا  سح  ياطعا  لـماوع  زا  نس  نیا  رد  اـه  هچب  هب  هجوت 
؟ .دیتسین دنمـشزرا  يا  هدع  يارب  دیدش  هّجوتم  هنوگچ  هک  دش  هدیـسرپ  دـندرک ، یمن  يدنمـشزرا  ساسحا  هک  هلاس  تفه  كدوک 

هّجوـت یـشخب ، تمارک  لـماوع  زا  یکی  هک  تسا  نشور   (1)« .دـننک یمن  هجوت  اـم  هب  هک  ییاـجنآ  زا  : » دـنداد باوج  اـه  نآ  رتشیب 
.تسا هعومجم و ...  رد  ناشروضح  اه و  هاگدید  هب  نداد  تیمها  اه و  هچب  هب  ندرک 

نید هب  تبسن  يدنیاشوخ  لیم و  داجیا  مود : لصا  . 2 . 1 . 3

هراشا

يدنیاشوخ ساسحا  داجیا  نید و  هب  تبـسن  يدنیاشوخو  يزرورهم  لصا  ینید  تیبرت  دربهار  نیمود  يدنمـشزرا ، میرکت و  زا  دعب 
رد دنزرف  يارب 
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مینک يراک  اه  همانرب  يارجا  یهد و  تخانـش  ۀطـساو  هب  هک  تسا  نیا  ینید  تیبرت  یـساسا  ياهروحم  زا  یکی  .تسا  ینید  ياـضف 
هتشاد يدنیاشوخ  ساسحا  دنتـسه ، یبهذم  يا  هداوناخ  رد  هکنیا  زا  یمالـسا و  بادآ  اه و  نییآ  ماجنا  نید و  هب  تبـسن  اه  هچب  هک 

، نداد هیده  ترایز ، ، رفس دننام  ییاهراک  رگ  .دنـشاب ا  هتـشاد  اه  یبوخ  هب  یبوخ  ساسحا  یتخانـشو  ینهذ  رظنزا  نینچمه ، .دنـشاب 
، میهد ماـجنا  نید  ماـن  اـب  ار  ناـکدوک  هب  تبحم  مارتحا و  تزع ، ترـشاعم ، نسُح  قلُخ ، نسُح  یگدنزرـس ، عونت ، حـیرفت ، يداـش ،
، دوخ نادنزرف  رد  دیاب  .دوش  یم  رتشیب  نانآ  رد  ینید  تاعوضوم  هب  شیارگ  لیم و  ددـنب و  یم  شقن  نادـنزرف  نهذ  رد  ینیدراتفر 
و مالّـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نآرق ، دجـسم ، هب  تبـسن  يدـنیاشوخ  ساسحا  ، فیلکت زا  شیپ  صوصخ  هب 

ِِهتَیب لهَأ  ِّبُح  ِیبَن َو  مُکّ ِّبُح  ٍلاصِخ : ِثالَث  یلَع  مُکَدالوأ  اوبِّدَأ  : » دـندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هّلل  لوسر ا  .مینک  داجیا  یهلا  ءایلوا 
(1)« .ِنآرُقلا ِهَءاِرق  َو 

سنُا يابیز  ساسحا  یکدوک  رد  دیاب  دـنهد ، ناشن  تبغر  لیم و  ینید  ياه  هولج  هب  يدـعب  عطقم  رد  اه  هچب  هک  مینآ  ناهاوخ  رگا 
.دنشاب هتشاد  نید  ياه  هولج  زا  یشوخ  تیاضر و  اب  هارمه  یساسحا ، یتشادرب  ات  مینک  داجیا  نانآ  رد  ار  قلاخ  اب 

ار وا  یتح  نزن و  فرح  هک  دـییوگب  وا  هب  مه  اجنآ  رد  دـیربب و  هضور  هب  هدایپ  ياپ  اب  راـب  نیلّوا  يارب  ناتدـنزرف  رگا  لاـثم ، روط  هب 
لد هتـسخ و  دـسرن و  وا  هب  مه  يرذـن  ياذـغ  و  دراذـگب ، وا  يور  اپ  یـسک  مه  سلجم  یکیرات  یغولـش و  رد  دـینک و  یندـب  هیبنت 

وا ناشک  ناشک  هرابود  هتسکش ،
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نید و هب  تبسن  يدنیاشوخ  نیاربانب ، .تفرگ  دهاوخن  لکش  شیارب  تئیه  زا  یشوخ  ریوصت  کش ، یب  دینادرگرب ، هناخ  هب  هدایپ  ار 
رذب مک  مک  ات  دنشاب  هتشاد  نید  هب  تبـسن  یبوخ  ساسحا  نس  نیا  رد  اه  هچب  هک  مینک  يراک  هکنیا  ینعی  ینید ، ياه  هولج  اب  سنا 

.دنک دشر  دنزب و  هناوج  نانآ  دوجو  رد  هقالع 

نآ ندرکادیپ  هیاوز  نادنزرف و  فلاخم  يریگ  تهج  ثعاب  یبهذم  ياه  هداوناخ  رد  نیدلاو  تسردان  دـب و  ياهدروخرب  هنافـسأتم 
يدب ساسحا  اه  یبهذم  بهذم و  هب  تبسن  اه  هچب  تسا و  هدش  ینید  تاعوضوم  هب  اه  نآ  ندادن  ناشن  تبثم  شنکاو  نید و  اب  اه 

مک نادـنزرف  رد  ینید  تاعوضوم  هب  لیم  دوش ، یم  ثعاب  یبهذـم  ياه  هداوناخ  دـب  دروخرب  درکلمع و  نیارباـنب ، .دـنا  هدرک  ادـیپ 
.دشاب هتشاد  یبوخ  ساسحا  دیاب  تسا ، یبهذم  يا  هداوناخ  رد  هکنیا  زا  دنزرف  هک  یلاحرد  دوش ؛

: هتسنادان هک  دننک  یم  مک  نادنزرف  رد  ار  يراد  نید  هب  لیم  ینیدلاو 

؛ دننک یم  رادیب  دب  حبص ، زامن  يارب  ار  دوخ  دنزرف  . 

؛ دنا قالخا  دب  . 

دننک (1) یم  اقلا  ناشدنزرف  هب  ار  زاس  تشونرس  نیا و  زا  دب  سح  هدرک و  هتسباو  یهلا  تشونرس  هب  ار  یگدنز  تالکشم  . 

هب رتشیب  ار  نانآ  دننک و  فیرعت  نآ  زا  دییأت و  ار  نآ  هجوت و  فیلکت ، زا  شیپ  ًصوصخ  هب  اه ، هچب  ینید  ياهراتفر  هب  دیاب  نیدلاو 
يدامریغ و تروص 
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لاقتنا اه  نآ  هب  ار  ناشتیاضر  ساسحا  نادـنزرف ، هب  تیمیمـص  زاربا  شوخ و  يور  اب  دـیاب  اـه  نآ  نینچمه ، .دـننک  قیوشت  ینآریغ 
.دنهد

.دوش رتشیب  اه  فیرعت  هجوت و  نیا  ...و  یلیماف  ياه  هسلج  اه و  ینامهم  ياضف  رد  هک  تسا  بسانم  هچ 

رد دراد ، یبسانم  شـشوپ  ای  دناوخ و  یم  زامن  یلو  تسا ؛ هدیـسرن  فیلکت  نس  هب  زونه  هک  یمناخ  رتخد  هب  هجوت  یلیماف ، عمج  رد 
.تسا راذگریثأت  رایسب  وا  رد  اهراتفر  نیا  تیبثت 

دجسم هب  يدنیاشوخ  ساسحا  . 1 . 2 . 1 . 3

؛ مییوگب ار  دجسم  تلیضف  ای  ماکحا و  اه  هچب  يارب  هک  تسین  نیا  دجسم  هب  يدنیاشوخ  ساسحا  داجیا  زا  روظنم 

.دوش رجنم  دجسم  هب  تبسن  يدنیاشوخ  ساسحا  هب  هک  تسا  ییاه  تیلاعف  هعومجم  ماجنا  هکلب 

ۀنیمز مینک ، داجیا  نامدنزرف  لد  رد  ار  دجسم  هب  لیم  قشع و  فیلکت ، نس  زا  شیپ  رگا  ینعی  تسا ؛ يدربهار  یلماع  دوخ  دجـسم ،
 . میا هدرک  مهارف  اه  نآ  يارب  ار  ینید  تاعوضوم  زا  يرایسب  اب  ییانشآ  نید و  متسیس  لک  هب  یبایهار 

دوجو ناکدوک ، میرکت  مارتحا و  ییاریذپ ،  هارمه  هب  باذـج ، ياه  همانرب  يرازگرب  دجـسم ، رد  يزاب  يارب  ییاضف  دوجو  نیاربانب ،
هچب سنُا  ثعاب  ...و  ودرا  قیوشت و  اه و  هچب  روضح  لحم  تانیئزت  ییارآ و  هنحص  ناکدوک و  اب  دجسم  لها  نایم  یمیمص  ییاضف 

.دوش یم  دجسم  اب  اه 
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نآرق هب  يدنیاشوخ  ساسحا  . 2 . 2 . 1 . 3

، دـشاب ناکدوک  زا  ندرک  فیرعت  دوجو و  زاربا  يارب  یتیعقوم  قیوشت و  هقباسم ، میرکت ، و  مارتحا ، اـب  هارمه  نآرق  ياـه  هسلج  رگا 
: دیوگ یم   (1) یباسح روسفرپ  موحرم  رسپ  .دوب  دهاوخ  نآرق  هب  شیارگ  يارب  دنیاشوخ  یلماع  دوخ 

؛ میتشاد نآرق  هب  تبسن  ینیریش  بوخ و  ساسحا  یکدوک  زا  ام  دوب و  نآرق  ظفاح  مردپ 

زور ره  میدوبن ، شیب  یکدوک  میدوب و  هتفرن  هسردم  هب  زونه  ام  هکنیا  اب  دوب و  نابرهم  یفطاع و  رایسب  ام ، نآرق  ظفاح  ِردپ  هک  ارچ 
هب هزیاج  نموت  کی  ات  دـییایب  تفگ :، یم  هلب ، میتفگ  یم  رگا  دـیدناوخ »؟ نآرق  زورما  یتسار  : » تفگ یم  دـید ، یم  ار  اـم  ردـپ  هک 

یکی .داد  یم  هزیاج  نموت  ود  ام  هب  تسا ، هدناوخ  نامیارب  ار  نآ  ۀمجرت  وا  ردام و  شیپ  میتفر  هک  میتفگ  یم  رگا  یلو  مهدـب ؛ امش 
.دوب ناشیا  ياه  قیوشت  ردپ و  قلخ  نسُح  نامه  نآرق  اب  ام  سنُا  لماوع  زا 

هن دنا ، هدرک  ظفح  هک  یکچوک  ياه  هروس  ندـناوخ  ای  نآرق و  یناوخور  رطاخ  هب  ناکدوک  قیوشت  ...و  یگداوناخ  ياه  هسلج  رد 
.تسا راذگریثأت  نآرق  هب  اه  نآ  شیارگ  رد  اه  دروخرب  اه و  همانرب  نیا  هکلب  دننک ،  دوجو  زاربا  ناکدوک  دوش  یم  ثعاب  اهنت 

( مالّسلا مهیلع   ) تیب لها  ربمایپ و  هب  يدنیاشوخ  ساسحا  . 3 . 2 . 1 . 3

ماهلا قارـشا و  ساسارب  اه  نآ  تفای و  دهاوخن  هار  ام  نادنزرف  لد  هب  لیلد  یب  زین  ناشکرابم  نادـناخ  مالـسا و  زیزع  ربمایپ  هب  قشع 
( مالّسلا مهیلع   ) تیب لها  قشاع 

79 ص :

.تسا ناریا  کیزیف  ردپ  یباسح  روسفرپ  - 1
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.میشاب هتشاد  يا  همانرب  دیاب  اه ، نآ  رد  بوخ  ساسحا  هقالع و  قشع و  نیا  داجیا  يارب  هکلب  دش ؛ دنهاوخن 

یتعلط دنیب  هک  دشاب  نآ  قشاع  یتلع  یب  لد  هب  دیآن  مه  قشع 

نیا راتفر  ياه  ییابیز  میـشابن و  دـلب  تسا ، ناکدوک  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  راتفر  ةرابرد  هک  ار  ییاـه  ناتـساد  اـم  رگا 
ام هب  هکنیا  لیلد  .مینک  ءاقلا  اه  نآ  هب  ار  ناماما  ربمایپ و  هب  بوخ  ساسحا  میناوت  یمن  مینکن ، ناـیب  نامنادـنزرف  يارب  ار  ناراوگرزب 

.دـنک یم  تبحم  دـیلوت  لیاضف  نایب  هک  تسا  نیا  مینک ، وگزاب  ار  مالّـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  لیاضف  ًامتح  هک  تسا  هدـش  شراـفس 
تاـعوضوم نیا  ناـیب  هب  دـیاب  مالّـسلا ) مهیلع   ) همئا ربماـیپ و  هـب  نادـنزرف  تـبحم  لـیم و  شیازفا  داـجیا و  يارب  نیدـلاو  نیارباـنب ،

: دنزادرپب

؛ ناراوگرزب نآ  ماقم  نأش و  لیاضف و  . 

؛ مدرم اب  ناشیا  ۀنامیرک  ياهدروخرب  . 

؛ نایعیش رگید  ام و  هب  مالّسلا ) مهیلع   ) همئا هک  ياه  تیانع  فطل و  . 

؛ اه ناسنا  رگید  ام و  تیاده  يارب  ناراوگرزب  نیا  هک  ياه  تمحز  . 

؛ نایعیش صوصخ  هب  اه ، ناسنا  تیاده  هار  رد  نانآ  رب  هدراو  ياه  تبیصم  . 

؛ نانآ زا  تعافش  يریگتسد و  نایعیش و  يارب  مالّسلا ) مهیلع   ) همئا ياعد  . 

؛  ناشیا تیالو  شریذپ  ۀطساو  هب  نایعیش ، شزرا  تلزنم و  برق و  . 

( مالّسلا مهیلع   ) همئا هب  طوبرم  ياه  تیاکح  اه و  ناتساد  . 

هک مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ةرابرد  ینآرق  تلیضف  دنچ  نیدلاو ، ناونع  هب  امش 

80 ص :
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؟ دیناد یم  دنا ، هدرک  هراشا  اه  نآ  هب  ناش  يریسفت  ياه  باتک  رد  زین  تنُس  لها  یتح 

ترضح تلیضف  رب  ناشن  ار  نآ  ینس ، هعیش و  نارـسفم  تسا و  هدمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نأش  رد  نآرق  رد  هک  ار  یتایآ  ایآ 
: زا دنا  ترابع  اه  نآ  لوزن  نأش  تایآ و  نیازا  هنومن  دنچ  دیسانش ؟ یم  دنا ، هتسناد 

هللا یلص  مالسا  زیزع  ربمایپ  ناج  ظفح  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  یبش  ینعی  تیبملا ، هلیل  ناتساد  (1): هرقب ةروس  ۀیآ 207  . 
؛ دندیباوخ ناشیا  رتسب  رد  هلآو  هیلع 

؛ تیالو ۀیآ  لوزن  عوکر و  لاح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  طسوت  رتشگنا  ششخب  ناتساد  . (2): هدئام ةروس  ۀیآ 55  . 

.؛ نارجن نایحیسم  اب  هلهابم  ناتساد   (3) :. نارمع لآ  ةروس  ۀیآ 61  . 

؛ عادولا هجح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تیالو  غالبا  ۀیآ  لوزن  مخ و  ریدغ  ناتساد   (4) :. هدئام ةروس  ۀیآ 3  . 

.ریسا میتی و  ریقف و  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هداوناخ  قافنا  ناتساد   (5) :. ناسنا ةروس  ۀیآ 8  . 

 . ءاسک ثیدح  ناتساد  ریهطت و  ۀیآ  لوزن  (6): بازحا ةروس  ۀیآ 33  . 

81 ص :

( دابِْعلِاب ٌفُؤَر  ُهَّللا  ِهَّللا َو  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يرْشی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  - ) 1
نوُعکار ْمُه  َهاکَّزلا َو  َنُوتْؤی  َهالَّصلا َو  َنوُمیقی  َنیذَّلا  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُُهلوُسَر َو  ُهَّللا َو  ُمکِیلَو  امَّنِإ  - ) 2

َُّمث ْمکَـسُْفنَأ  انَـسُْفنَأ َو  ْمکَءاِسن َو  انَءاِسن َو  ْمکَءاْنبَأ َو  انَءاْنبَأ َو  ُعْدـَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  كَءاـج  اـم  ِدـَْعب  ْنِم  ِهیف  کَّجاَـح  ْنَمَف  - ) 3
(. نیبِذاْکلا یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن 

ُتیـضَر یتَـمِْعن َو  ْمکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  ْمکَنید َو  ْمَکل  ُْتلَمکَأ  َمْوْیلا  ِنْوَشْخا  ْمُهْوَـشْخَت َو  ـالَف  ْمِکنید  ْنِم  اوُرَفک  َنیذَّلا  َسِئی  َمْوـْیلا  - )... 4
( . میحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف  ٍْمثِِإل  ٍِفناجَتُم  َریَغ  ٍهَصَمْخَم  یف  َّرُطْضا  ِنَمَف  ًانید  َمالْسِْإلا  ُمَکل 

( . اریسَأ ًامیتی َو  ًانیکْسِم َو  ِهِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعْطی  َو  - ) 5
( ًاریهْطَت ْمکَرِّهَطی  ِتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمْکنَع  َبِهْذِیل  ُهَّللا  ُدیری  امَّنِإ  - )... 6
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ياه سفن  سِه  سِه  هب  دـنگوس  اه و  گنج  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تلیـضف  ناـیب  (1): تایداع ةروس  و 2  ۀیآ 1  . 
قادصم تایآ ، لیوأت  ریسفت و  رد  تسا و  هدش  رکذ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تلیـضف  رد  هک  رگید  ۀیآ  اهدص  و  ترـضح ؛  بکرم 

(2) .دنا هدرک  رکذ  مالسلا  مهیلع  موصعم  ۀمئا  دوجو  ار  اه  نآ  لمکا  متا و 

یهلا يایلوا  هب  يدنیاشوخ  ساسحا  . 4 . 2 . 1 . 3

یـشزرا ماظن  داجیا  يارب  نیدلاو  اه ، نآ  رب  اهوگلا  يراذـگریثأت  ناکدوک و  تیـصخش  يریگ  لکـش  رد  اه  هوگلا  شقن  هب  هجوت  اب 
: دنراد هفیظو  یگدنب  يزومآ و  بدا  ملع ، راثیا ، فرط  هب  اه  نآ  یهد  تهج  ناکدوک و 

نیا هب  نداد  ناشن  بوخ  ساسحا  نآ ، ۀمزال  هک  دنهد  هولج  گرزب  كدوک  رظن  رد  ار  يدُعب  دنچ  هدنهد و  تهج  ياه  تیـصخش  .
؛ تسا اهوگلا 

؛ دننک لیلجت  نآ  زا  فیصوت و  ناتساد  بلاق  رد  ار  دیهش  ماقم  . 

؛(3) دنهد ناشن  ملعم  ملاع و  ملع و  تلیضف  نایب  اب  رد  ار  ملعم  کی  تمظع  هوکش و  . 

تلزنم برق و  رجا و  حیرشت و  ار  هتسراو  ياه  ناسنا  نافراع و  یگدنب  ماقم  . 

82 ص :

( . ًاحْدَق ِتایِروُْملاَف  ًاْحبَض *  ِتایِداْعلا  َو  - ) 1
اه و فیصوت  نآرق و  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  فیـصوت  عوضوم 124  اب  نآرق ، رد  تیب  لها  یلجت  دـنوناریب ، دـمحم  کن : - . 2

.تایآ لیوأت  نایب  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ياه  لیثمت  اه و  هیبشت 
یلـص لاقف  سانلا  نوملعی  یناثلا  هیلإ و  نوبغری  هّللا و  نوعدی  امهدـحا  نیـسلجم  يأرف  موی  تاذ  جرخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هنا  - 3

مث .املعم ،» تثعب  امنا  سانلا و  نوملعیف  ءالؤه  اما  و  مهعنم ، ءاش  نا  مهاطعا و  ءاش  نا  یلاعت  هّللا  نولأسیف  ءالؤه  اـما  : » هلآ هیلع و  هّللا 
:، دوب رازگرب  سلجم  ود  اـجنآ  رد  هک  تشذـگ  یم  یلحم  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور  ( ؛ .مهعم سلج  مهیلإ و  لدـع 

رگا دنوادخ  .دـنهاوخ  یم  ار  ياهزیچ  ادـخ  زا  هورگ  نیا  : » دـندومرف ادـخ  لوسر  .يزومآ ، ملع  سلجم  يرگید  اعد و  مسارم  یکی 
ثوعبم ملعم  نم  دنهد و  یم  میلعت  ار  مدرم  رگید  هورگ  اما  .دشخب  یمن  دهاوخبرگا ، دشخب و  یم  دنک  یم ءاطعا  اه  نآ  هب  دـهاوخب 

حرـش يزاریـش ، نیدلاردص  میهاربا  نبدمحم   ) .دندرک تکرـش  ناشـسلجم  رد  دنتفر و  يزومآ  ملع  ۀـسلج  يوس  هب  سپ  .ما » هدـش 
.( ص95 ج 2 ، یفاکلا ، لوصأ 
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.دننک نایب  دنوادخ  هاگرد  رد  ار  اه  نآ 

: دنا هداد  اج  دوخ  رد  ار  وا  تبحم  قشع و  هک  تسا  ییاه  لد  رب  طقف  ناطیش  طلست  هک  دیامرف  یم  لحن  ةروس  رد  لاعتم  دنوادخ 

دنا هتفرگ  تسود  ار  وا  هک  تسا  یسوفن  نآ  رب  طقف  ناطیش  طلست   ) (1) .؛) َنوکِرْشُم ِِهب  ْمُه  َنیذَّلا  ُهَنْوَّلَوَتی َو  َنیذَّلا  یَلَع  ُُهناْطلُسامَّنِإ  )
( .دنا هدیزرو  كرش  ادخ  هب  هداهن و  ندرگ  وا  ياوغا  هب  و 

ساسا رب  ناشنابطاخم  یشزرا  ماظن  میسرت  هناسر ، ياضف  رد  برغ  گنهرف  ياه  همانرب  زا  يرایسب  نیریز  ياه  هیال  زا  یکی  هزورما ،
اه و ناتساد  رد  یشزرا  ماظن  نیا  زورب  هک  تسا  تورث  تیباذج و  ترهش ، قلطم ، يدازآ  توهش ، تذل ، تلاصا  نوچ  ییاه  شزرا 

بطاخم نهذ  رد  هنادنمرنه  میقتسمریغ و  اه  تیصخش  یگنهرف ، سوکعم  یـسدنهم  نیا  رد  .تساه  شقن  يزادرپ  هرهچ  اه و  مارد 
.دندنب یم  شقن  بطاخم  داهن  رد  وگلا  ناونع  هب  دنبای و  یم  تمظع  تیبوبحم و 

هب تبسن  ناشتاساسحا  نداد  ناشن  تیاکح و  ناتساد و  رازبا  اب  یکدوک  نینـس  رد  یمـسرریغ  یمـسر و  شزومآ  ۀطـساو  هب  نیدلاو 
.دنشاب رثؤم  یهلا  يایلوا  هب  تبسن  يدنیاشوخ  سح  داجیا  رد  دنناوت  یم  یهلا  يایلوا 

نید تمظع  كرد  قیرط  زا  نید  هب  تبسن  میظعت  ۀیحور  ياقلا  موس : لصا  . 3 . 1 . 3

هراشا

ةرجنپ ندرکزاب  ینعم  هب  میظعت  ۀیحور  ياقلا  .تسا  میظعت  ۀیحور  ياقلا  فیلکت  نس  هب  ندیسر  زا  شیپ  یتیبرت ، دربهار  نیموس 

83 ص :

.100 لحن ، - 1
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يزاس و هنیمز  ۀـبنج  رتشیب  یکدوک ، عطقم  هک  مینکن  شومارف  .تسا  ینید  تاعوضوم  نید و  ادـخ و  تمظع  يوس  هب  ناکدوک  لد 
.؛ دراد ار  ینید  تفرعم  ياه  هیاپ  ندرک  راوتسا 

اب ار  ناـکدوک  دـیاب  میزاـس ، هنیداـهن  ناـکدوک  رد  ار  يریذـپ  فیلکت  میلـست و  ۀـیحور  يدـعب  عطقم  رد  میهاوخ  یم  رگا  ور  نیازا 
.مینک انشآ  ادخ  تمظع 

.دراد دوجو  طابترا  وا  لباقم  رد  ندرک  شنرک  ادخ و  تمظع  كرد  نایم  تقیقحرد ،

.میورب یهلا  فیلکتراب  ریز  هکنیا  يارب  .هدمحب ،» میظعلا و  یبر  ناحبس  : » مییوگ یمو  میوش  یم  مخ  عوکر  ماگنه  هب 

یم شیازفا  ور  ناسنا  نأش  خساپ  نیا  .هراذب  نومرـس  يور  ور  یگدنب  جات  ادخ  ات  میـش  یم  مخ  میگب  هک  هنیا  رتابیز  فیطل و  خساپ 
.هش یمن  لقتنم  هدنناوخ  هب  یبوخ  سحامش  خساپ  رد  اما  هنک ؛ یم  هولج  ابیز  شارب  ندش  فلکم  هنک و  یم  رورغ  ساسحا  درف  هد ،

.متمدخ رد  تنامرف  ماجنا  يارب  مروآ و  یم  دورف  میظعت  رس  موش و  یم  مخ  تلباقم  رد  ایادخ  ینعی  عوکر ، سپ 

.دنا هدشن  انشآ  ادخ  تمظع  اب  نوچ  دننک ؛  یمن  مخ  رس  یهلا  رماوا  لباقم  رد  يا  هدع  ارچ  هک  تسا  نشور  لاح ،

.مینک انشآ  یهلا  تمظع  اب  ار  اه  هچب  هک  تسا  نیا  يریذپ  میلست  فیلکت و  هب  شیارگ  ياه  هار  زا  یکی  نیاربانب ،

.دننک یم  عوضخ  عوشخ و  شنرُک و  یهلا  ياه  نامرف  ربارب  رد  یعیبط  روط  هب  دنوش ، انشآ  نید  داعبا  مامت  ِتمظع  اب  ناکدوک  رگا 

كانفسا يا  هعجاف  یناسک  يارب  ...و  تبیغ  ندینش  حبص ، زامن  ندشاضق 
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تخانش هلحرم ، نیا  رد  .میزاس  انشآ  اه  تمظع  اب  ار  اه  هچب  دیاب  نس  نیا  رد  نیاربانب ، .دنا  هدش  انـشآ  ادخ  رما  تمظع  اب  هک  تسا 
هللادمحب .تسا  يرورـض  ادخ  ياه  هدیرفآ  ادخ و  باذع  ادخ ، ةداتـسرف  ادخ ، نید  ادخ ، نآرق  ادـخ ، تمظع  دـننام  ییاه ، تمظع 

نوناق تقلخ و  ملاع  ياه  یتفگـش  ةرابرد  هک  ییاـه  باـتک  تسا و  داـیز  رایـسب  میراد ، راـیتخا  رد  هنیمز  نیا  رد  هک  يرازبا  هزورما 
هانگ یتشز  دیاب  ناگدنوش  تیبرت  هک  مینکن  شومارف  .دنک  کمک  ام  هب  دناوت  یم  تسا ، هدش  هتـشون  یگدنز  ۀسدنه  یتسه و  ياه 

رد ار  نآ  دـننیبب و  اـم  ةرمزور  ياـهدروخرب  راـتفر و  رد  ار  اـه  یبوخ  هب  قاـیتشا  زین  یهلا و  ياـه  ناـمرف  تیمها  تمظع و  كرد  و 
.دنشچب  (1)  ...« ْمِکتَنِْسلَأ ِریَِغب  ِریَْخلِاب  ِساَّنِلل  ًهاَعُد  اُونوک   » ياضف

یهلا تمظع  كرد  ةویش  شنیرفآ ؛ تمظع  رد  رکفت 

: تسا هدرک  هراشا  ملاع  رد  قیاقح  كرد  ياه  هویش  زا  یکی  هب  تلصف  ةروس  رد  �یلاعت  كرابت و  يادخ 

(2)( دیهَش یَش ٍء  ِّلک  یلَع  ُهَّنَأ  کِّبَِرب  ِفکی  َْمل  َوَأ  ُّقَْحلا  ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنیَبَتی  یَّتَح  ْمِهِسُْفنَأ  یف  ِقافْالا َو  ِیف  اِنتایآ  ْمِهیُرنَس  )

نامـسآ و رد  ار  ام  تایآ  دوش ، نشور  شیارب  قح  دـهاوخ  یم  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  هکرابم  ۀـیآ  نیا  زا  هک  یتشادرب 
هب ار  ام  یمدآ ، تقلخ  تمظع  نامسآ و  تمظع  هب  هنوگ  لمأت  ذوفناب و  هاگن  ینعی  .درگنب  شیوخ  دوجو  رد 
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، اقآ هک  تفگ  دیسر و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  لّضَفُم  مان  هب  یـصخش  یتقو  ارچ  یمارگ ، نیدلاو  .دناسر  یم  قلاخ  تمظع 
ییاه تفارظ  تقلخ و  ملاع  ياه  یتفگش  نایب  هب  وا  باوج  رد  ماما  دیزومایب ، دیحوت  نم  هب  امـش  مراد  تسود  مدیحوت و  ۀنـشت  نم 

(1) دنتخادرپ .؟ تسا ، هدرک  ظاحل  ام  تقلخ  رد  میکح  دنوادخ  هک 

ادخ تمظع  هللا !، لوسر  ای  هک  تفگ « : دیسر و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  كرابم  رـضحم  شورف  رطع  ینز  هک  نامز  نآ  ای  و 
کی تبسن  لثم  مود  نامسآ  هب  لوا  نامسآ  تبسن  یناد  یم  ایآ  : »» دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نک ،»، فیصوت  میارب  ار 

مراهچ و هب  موس  نامـسآ  تبـسن  دـنام و  یم  نابایب  لباقم  رد  هقلح  کی  لثم  زین  مود  نامـسآ  تسا و  ناـبایب  کـی  لـباقم  رد  هقلح 
، تقیقحرد ؟(2)  تسا نابایب  لباقم  رد  هقلح  کی  لثم  شرع  هب  تبسن  نامسآ  تفه  مامت  و  تسا ، نینچ  نیا  متفه  مشـش و  مجنپ و 

.دروآ دورف  میلست  رس  تمظع  نیا  لباقم  رد  هک  دنک  یم  مکح  دوخ  هب  دوخ  وا  لقع  دوش ، انشآ  ادخ  تمظع  اب  هک  یسک 

هب هاگن  رکفت و  ّربدت و  هب  نآرق  ور ، نیا  زا  تسا و  نیمز  اه و  نامسآ  یتفگش  یهلا و  راثآ  تمظع  ماقم  رد  نآرق  تایآ  زا  يرایـسب 
.تسا هدرک  رما  شنیرفآ  تمظع 

تادوجوم ریاس  رتُش و  تقلخ  هب  ندرکربدت  ندرک و  هاگن  ای  هدش و  هتـشارفرب  دومع  نودـب  هنوگچ  هک  نامـسآ  ةرابرد  ندرک  رکفت 
.دراد یم  او  میظعت  هب  ار  ام  هک  تسا 

شافُخ و ناشیاه  هبطخ  زا  یکی  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
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 ، یگدـنب هب  ندیـسر  ياـه  هار  زا  یکی  هک  تسا  نیا  رگناـشن  هک  دـنا  هدرک  فیـصوت  ار  دوجوم  نیا  تقلخ  تمظع  زا  ییاـه  هبنج 
اـیند و رگا  دوش ، نشور  شیارب  یهلا  رماوا  ادـخ و  تمظع  هک  یـسک   (1) .تسادـخ تمظع  نآ ، عـبت  هب  شنیرفآ و  تمظع  كرد 

.درک دهاوخن  ار  راک  نیا  دریگب ، يا  هچروم  ناهد  زا  ملظ  هب  ار  ییوج  تسوپ  ای  یمدنگ  ۀـناد  ات  دـنهدب  وا  هب  ار  تسا  نآ  رد  هچنآ 
 : دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

رگا دنگوس ، ادخ  هب  ( ؛» ُُهتلَعَف ام  ٍهَریِعَش  َبلُج  اُهُبلسأ  ٍهلمن  یف  َهللا  َیِصعأ  نأ  یلع  اهِکالفأ ، َتحَت  امب  هَعبَّسلا  َمیلاقألا  ُتیِطُعا  ول  ِهللا  «َو 
ینامرف ان  يا  هچروم  ناهد  زا  ییوُج  تسوپ  نتفرگ  اب  هک  طرـش  نیدب  دنهد ، نم  هب  تسا  نآ  كالفا  ریز  رد  هچنآ  اب  ار  میلقا  تفه 

(2)( .درک مهاوخن  نینچ  زگره  منک ، ادخ 

یهلا تاقولخم  تمظع  اب  ییانشآ  اه ، هار  زا  یکی  مینک ، انشآ  یهلا  تمظع  اب  ار  ناکدوک  یتیبرت  رظنزا  میهاوخب  رگ  هک ا  دش  هتفگ 
تسا (3)

ياه یگدیچیپ  . 2 نامسآ ؛ . 1 دراد : يرتهب  ۀجیتن  هدیرفآ  ود  تمظع  رد  رکفت  اه  هدیرفآ  نیا  نایم  رد  تلـصف ، ةروس  ۀیآ 53 ربانب  و 
كرد يارب  یمیظع  داتسا  .ناسنا  تقلخ 

: دننک یم  داهنشیپ  نامسآ  تمظع 

؛ دریگ لکش  بطاخم  نهذ  رد  نیمز  تمظع  لوا ، ماگ  رد 

؛ دوش هسیاقم  اه  هراّیس  اه و  هراتس  رگید  اب  نیمز  ةزادنا  مود ، ماگ  رد 
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روشک حطس  رد  اهراب  یشزومآ  ةرود  نیا  تسا و  دوجوم  مق  سدقم  رهـش  رد  نامـسآ  رـشن  زکرم  رد  شور  نیا  ياوتحم  نتم و  - 3
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؛ دوش شزادرپ  ناکدوک  نهذ  رد  ددع  موهفم  تمظع  موس ، ماگ  رد 

.دوش هدیشک  ریوصت  هب  ناکدوک  نهذ  رد  رون  تعرس  تمظع  مراهچ ، ماگ  رد 

میظع تیاهن و  یب  يادـخ  موهفم  كرد  نآ ، عبت  هب  بطاخم و  نهذ  رد  تیاـهن  یب  ِنامـسآ  تمظع  نتفرگ  لکـش  ریـس  نیا  ۀـجیتن 
: میزادرپ یم  ثحب  نیا  زا  يا  هشوگ  هب  اجنیا  رد  هک  تسا 

.میسانشب ار  هدننیرفآ  هکنیا  رگم  ، میناد یمن  ار  تسا  هدیرفآ  ار  ام  دنوادخ  ارچ  هکنیا  شنیرفآ و  زا  فده  ام 

اجک زا  ار  ادخ  ياه  هدیرفآ  تخانش  اما  میسانشب ؛ ار  وا  ياه  هدیرفآ  هکنیا  زج  میرادن  يا  هراچ  میسانشب ، ار  هدننیرفآ  میهاوخب  رگ  ا 
.میتسه نآ  يور  هک  ینیمز  نیمهزا  مینک ؟ عورش 

یسمش ۀموظنم  نیمز و  . 

یم عیسو  ینابایب  ای  هوک  هتشر  لباقم  رد  امـش  هک  یتقو  ًاعقاو  .تسا  گرزب  یلیخ  ام  ۀّثج  هب  تبـسن  نیمز  .مینک  یم  عورـش  نیمز  زا 
زین ام  روشک  تسام و  روشک  زا  یکچوک  ۀـعطق  اه و ....  هوک  نیا  مینادـب  رگا  ـالاح  .دـینک  یم  سح  ار  نیمز  ةرک  تمظع  دـیتسیا ،

رگید مراهچ  کی  تسا و  هتفرگ  ارف  بآ  ار  نیمز  تحاسم  مراهچ  هس  هکنیا  نیمز و  ياه  یکـشخ  زا  ۀعطق  ایـسآ  زا  یکچوک  ۀعطق 
.دوش یم  میسرت  رتهب  نهذ  رد  نیمز  یگرزب  یکشخ ، ار  نآ 

نارازه زا  یکی  ناـشکهک  نـیا  يریـش و  هار  ناـشکهک  رد  تـسا و  یــسمش  ۀـموظنم  رد  شدوـخ  یلو  تـسا ؛ گرزب  ًاـعقاو  نـیمز 
نامسآ هب  تبسن  لوا  نامسآ  هدش و  فشک  لوا  نامسآ  رد  هک  تسا  ییاه  ناشکهک 
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هـسیاقم توهال  توربجو و  توکلم  مان  هب  یملاع  لـباقم  رد  نامـسآ  تفه  هزاـت  تسا .  ناـبایب  لـباقم  رد  يرتشگنا  نوچمه  مود ،
.تسین یندش 

شمجح دراد ، مان  رکیپ  لوغ  ةرایس  هک  يرتشم  .تسا  نآ  رد  یسمش  ۀموظنم  هک  يریـش ، هار  ناشکهک  لوا و  نامـسآ  هب  میدرگرب 
دیـشروخ تسا ؟ نیمز  زا  رت  گرزبردقچ  دـخرچ ، یم  نآ  رود  هب  نیمز  هک  دیـشروخ  یتسار  .تسا  رت  گرزب  نیمز  زا  ربارب   1300

.تسا نیمز  زا  تگرزب ر  ربارب  رازه  نویلیم و 300  1

.تسا کچوک  رایسب  دیشروخ ، لباقم  رد  شا  یگرزب  ۀمه  اب  نیمز 

رد هموظنم  نیا  دوخ  دنراد و  رارق  یسمش  ۀموظنم  رد  دیـشروخ  نیمز و  .تسا  نیمز  زا  رتگرزب  ربارب  رازه  نویلیم و 300  دیشروخ 1
.دراد دوجو  تسا ، نآ  رد  هک  ییاهرمق  هرایـس و  زج  هب  هراتـس ، دراـیلیم  دودـح 400  طقف  ناشکهک  نیا  رد  يریـش و  هار  ناشکهک 

کی ات  دشک  یم  لوط  هام  لاس و 6  دودح 31  دییوگب ، ار  ددع  کی  هیناثره  رد  رگا  دیناد  یم  یتسار 

.دینک تحارتسا  هن  دیروخب و  اذغ  هن  دیباوخب و  هن  هکنیا  طرش  هب  هتبلا  .دیرامشب  ار  درایلیم 

هک تسا  ییاه  ناشکهک  نارازه  زا  یکی  يریش  هار  ناشکهک  هتبلا  .تسا  دایز  ردقچ  هراتس  درایلیم  هک 400  دیوش  یم  هجوتم  الاح 
لوا نامسآ  دصرد  ات 10  طقف 1  نونکات  ام  ياهرازبا  هدرک ، مالعا  زکرم  نیا  هک  تسا  بلاج  هدرک و  فشک  ار  نآ  اـسان  نونک  اـت 

ناشکهک رد  لاح  .دنا  هدرک  دصر  ار 

اب دیاب  هکلب  درک ؛ هبساحم  رتمولیک  اب  ناوت  یمن  ار  ینامسآ  مارجا  نیب  ياه  هلـصاف  تسه ؟ هلـصاف  ردقچ  اه  هراتـس  نایم  يریـش  هار 
.مینک هبساحم  يرون  لاس 

اه هراتس  نایم  ۀلصاف  كرد  رون و  تعرس  تمظع  كرد  يارب  ییاه  هداد 
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نیمز ةرک  رود  نوچ  دخرچ ؛ یم  نیمز  ةرک  رود  راب  هیناث 7/5 کی  رد  ینعی  دـنک ؛ یم  یط  ار  رتمولیک  رازه  هیناث 300  کی  رد  رون 
.دنک یم  یط  ار  دهشم  ات  نارهت  ۀلصاف  راب  هیناث 300  کی  رد  رون  .تسارتمولیک  رازه  طقف 40 

درایلیم نویلیب و 640  ینعی 9 يرون  لاس  کی  .دینک  برـضرتمولیک  رازه  رد 300  دعب  تسا ، هیناث  دنچ  لاس  کی  هک  دینک  هبـساحم 
.رتمولیک

ناشکهک نیرت  گرزب  دنا و  هراتس  نویلیم  هب 10  کیدزن  يرون و  لاس  دـصدنچ  اب  ربارب  ییانهپ  ياراد  اه  ناشکهک  نیرت  کچوک 
(1) .دنا هراتس  درایلیم  رازه  زا 100  شیب  ياراد  دنراد و  انهپ  يرون  لاس  نویلیم  ات 3 اه 

: دوب دهاوخن  یتخس  دایز  راک  میهافم  نیا  كرد  مینک ، ریگرد  نامسآ  ندوب  تیاهن  یب  اب  ار  اه  هچب  نهذ  میشاب  هتـسناوت  رگا  لاح ،
ایند نیا  رد  میوش و  تیاـهن  یب  زین  اـم  اـت  تسا  هدـیرفآ  شتیاـهن  یب  تمحر  يور  زا  ار  اـم  تسا و  تیاـهن  یب  يدوجو  ادـخ  هکنیا 

لصتم تیاهن  یب  عبنم  هب  زین  ترخآ  رد  میوش و  ییادخ  مینک و  بسک  ار  تورث  تذل و  تردق ، ملعدننام ، ادخ ، تیاهن  یب  تافص 
حرط ۀجیتن  میوش . 

.تساه هچب  ینید  مهف  هب  ندیشخب  قمع  یثحابم  نینچ 

زا مینک ، یم  ثحب  ینامـسآ  ياه  باتک  نالوسر و  نداتـسرف  زین  شنیرفآ و  فدـه  نید و  ۀفـسلف  ةراـبرد  اـه  هچب  اـب  یتقو  هزورما ،
، ور نیازا  .دنتسین  انشآ  دایز  نآ  ياه  فده  نید و  تقیقح  اب  هک  میوش  یم  هجوتم  نانآ  مهبم  ياه  باوج 

نیا یمامت  هک  یناسنا  تمظع  نیرفآ و  یتسه  تمظع  اب  ار  نانآ  میناوت  یم  ...و  ملیف  موجن و  رازبا  زا  هدافتسا  نیشیپ و  ثحب  حرط  اب 
هاگتسد
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میناوـت یم  نینچمه ، .مینک  کـمک  تاـعوضوم  نیا  رتـهب  كرد  رد  اـه  نآ  هب  میزاـس و  انـشآ  تـسا ، هدـش  هدـیرفآ  وا  دـشر  يارب 
: مینک رتشیب  اه  خساپو  شسرپ  دنچ  نیا  اب  ار  اه  هچب  ینهذ  تیساسح 

؟ تسا هدیرفآ  ار  ام  ادخ  ارچ  . 

وا .تسا  تمحر  تیاهن  یب  وا  تیاهن  یب  تافـص  هلمج  زا  لاعفا و  تافـص و  تاذ و  ِتیاهن  یب  : تسا تیاهن  یب  يدوجو  ادخ  نوچ 
.دنک تیاهن  یب  مه  ار  ام  ات  درک  قلخ  ار  ام  شتیاهن  یب  تمحر  ساسا  رب 

؟ میوش یم  تیاهن  یب  هنوگچ  . 

.مینک بسک  ار  ادخ  تافص  ایند ، ياه  یتخس  ۀطساو  هب  ات  دروآ  ایند  هب  ار  ام  ادخ 

ود نـیا  رگا  دنتـسه و  تـقلخ  فدـه  زا  كرد  يارب  ییادـتبا  تاـعوضوم  زا  یـسانش  ناـسنا  نآ ، لاـبند  هـب  یـسانش و  یتـسه  سپ 
یب  » موهفم كرد  يدـیلک  عوضوم  ریـسم ، نیا  رد  .دوش  یم  لـصاح  زین  یـسانش  نید  یـسانشادخ و  دـنوش ، نییبـت  بوخ  عوضوم ،

.دوب دهاوخ  ریذپ  مهف  یتحار  هب  یسانش  نامسآ  كرد  ۀطساو  هب  هک  تسا  تیاهن »

یمالسا بادآ  هب  ندرک  تداع  مراهچ : لصا  . 4 . 1 . 3

هراشا

.تسا یمالسا  بادآ  هب  ندرک  تداع  فیلکت ، نس  هب  ندیسر  زا  شیپ  یتیبرت ، دربهار  نیمراهچ 

یمن فیلکت  ناشیا  زا  دنوادخ  مه  یفرط  زا  ودـننک  یمن  كرد  یناسآ  هب  ار  یلقع  میهافم  اه  هچب  نوچ  فیلکت ، زا  شیپ  نینـس  رد 
.تسا یمالسا  بادآ  هباه  هچب  نداد  تداع  یتیبرت  مهم  ياه  هنیمز  زا  یکی  دهاوخ ،
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ردام زا  دیوگب و  رکـش » یهلا  ، » ندروخ اذغ  زا  دعب  دـنک ، مالـس  دوش  یم  رادـیب  باوخ  زا  هاگ  ره  تسا ، هدرک  تداع  هک  یکدوک 
رد دـنک ، تیاعر  ار  تفاظن  دـنزب ، كاوسم  زور  ره  دـشاب ، وا  ياه  تمحز  نادردـق  دـیوگب و  یـشابن  هتـسخ  ردـپ  هب  دـنک ، رّکـشت 

.دنک تیاعر  ار  نید  ماکحا  رهاظ  دراد  تقیقحرد ، ...و  دشاب  بدؤم  لیماف  اهرت و  گرزب  اب  دروخرب 

هب ار  اه  نآ  دیاب  فیلکت ، نس  زا  شیپ  دنـشاب ، هتـشاد  يریذپ  فیلکت  میلـست و  ۀیحور  فیلکت  نس  زا  دـعب  اه  هچب  میهاوخ  یم  رگا 
: میهد تداع  ینید  ياه  فیلکت  ماجنا 

یمهم هاگیاج  ناکدوک  داهن  رد  ینید  ياه  هزومآ  تیبثت  دنیارف  رد  تداع  ...و  ندناوخ  نآرق  ندناوخ ، زامن  نتفر ، دجسم  هب  تداع 
هتخیگنارب و دوخ  تروص  هب  یتـحار و  هب  ار  یلمع  نامدـنزرف ، میهاوـخب  رگا  نیارباـنب  .دوـش  یم  لـصاح  رارکت  لـمع و  اـب  دراد و 

: تسا مزال  دهد ، ماجنا  راکدوخ 

لیاضف و زا  ردق  هک آ ن  يروط  هب  مینک ؛  داجیا  هغدغد  شیارب  دایز و  عوضوم  نآ  هب  ار  كدوک  ینهذ  تیـساسح  لوا ، ۀلحرم  رد 
.؛ دوش داجیا  كدوک  لد  رد  لمع  هب  قوش  هک  مییوگب  راک  نآ  جیاتن  راثآ و 

؛ یهد ماجنا  ار  نآ  یناوت  یم  یتحار  هب  وت  تسا و  نکمم  راک  نیا  ماجنا  هک  مینک  نیقلت  كدوک  هب  دیاب  مود ، هلحرم  رد 

؛ دهد ماجنا  ار  راک  نآ  هک  میهاوخب  كدوک  زا  موس ، ۀلحرم  رد 

؛ دوش لیدبت  تداع  هب  هک  ات  دنک  رارکت  ار  راک  نیا  ردق  نآ  دیاب  كدوک  مراهچ ، هلحرم  رد 
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هب سوسحم  یمهف  راتفر  نآ  ةرابرد  ات  مینک  کمک  كدوک  هب  راـک ، نآ  ماـجنا  هب  كدوک  ندرک  تداـع  زا  دـعب  مجنپ ، ۀـلحرم  رد 
.دوش لیدبت  هکلم  قلُخ و  هب  هکنیا  ات  دهد  همادا  نانچمه  ار  راتفر  دروآ و  تسد 

 . تساه نآ  هب  ندرک  تداع  دنک ، یم  رارصا  اه  نییآ  رکذ و  رارکت  هب  نید  هکنیا  لیلد  کی  دیاش 

تسا نید  ياه  فده  زا  یکی  ام ، شنم  راتفر و  رد  یمالسا  قالخا  اهرواب و  زورب  ینعی  ندرک ، یگدنز  ییادخ  لاح ، ره  هب 

یمالسا بادآ  یلمع  دیحوت  ةرمث  . 1 . 4 . 1 . 3

نید راتفر  دـهاش  امـش  بادآ ، هب  اه  هچب  ندرک  تداع  اب  ینعی  دراد ؛ یلمع  دـیحوت  ةرمث  یمالـسا  بادآ  هب  ناـکدوک  نداد  تداـع 
.تسا مزال  زین  یهد  مهف  راتفر  نیا  قیمعت  يارب  هتبلا  دوب ؛ دیهاوخ  اه  نآ  زا  هناراد 

.داد دای  بطاخم  هب  ار  اه  هاگیاج  دودح و  تیاعر  يانعم  هب  و  هدش ،  هتفرگ  بَد »  » ۀملک زا  بدا 

تسا بادآ  تیاعر  ِیتخس  لمحت  نیرمت و  یکدوک ، نینس  رد  یلرتنکدوخ  شیازفا  ياه  هویش  زا  یکی 

.دنک یم  دایز  ناکدوک  رد  ار  يریذپ  نوناق  هک 

نتفریذپ هب  ار  وا  بدا ، دـهد و  رارق  شهاگیاج  رد  بترم  ار  دوخ  سابل  دـیاب  هک  تسا  هتفریذـپ  دـیآ و  یم  هسردـم  زا  هک  یکدوک 
دیاب سپ  متفگ ؛ نم  مراد و  تسود  نوچ  دـهاوخ ؛ یم  ملد   » نوچمه ینانخـس  مارآ  مارآ  ، هدرک مزلم  هداوناخ  رد  نیناوق  زا  يرایـسب 

.دش دهاوخ  گنرمک  شراتفر  رد  مهدب ،» ماجنا 

.دنک یم  نیرمت  ار  عرش  فرع و  نتفریذپ  راتفر و  رد  تبظاوم  يدنم و  نوناق  جیردت  هب  يزومآ ، بدا  اب  كدوک 

93 ص :

ناکدوک ینید  تیبرت  یلمع  ياهراکهار  ریگب : وتچب  www.Ghaemiyeh.comتسد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 188زکرم  هحفص 108 

http://www.ghaemiyeh.com


، دنا هدرک  نایب  ار  تاهورکم  تابحتسم و  هک  ییاه  باتک  رد 

.تسا هدمآ  یمالسا  بادآ  زا  بدا  زا 54  شیب 

.دش دهاوخ  رتشیب  یلاس ، گرزب  رد  اه  نآ  ماجنا  لامتحا  دنک ، تداع  اه  نآ  هب  دزومایب و  یکدوک  رد  ار  اه  نآ  یسک  رگا  لاح ،

هنوگچ هک  میزومایب  وا  هب  میهدـب ، دای  كدوک  هب  تسا ، هدومرف  نید  هک  هنوگ  نامه  ار  بآ  ندـیماشآ  ةوحن  اـم  رگا  لاـثم ، روط  هب 
هب ندـشدراو  نتفر ، ینامهم  ندیـشوپ ، سابل  زرط  هرفـس ، رـس  نتـسشن  بادآ  دـنک ، راتفر  دوخ  زا  رت  کچوک  رت و  گرزب  اـب  دـیاب 

مهارف شیارب  ار  اهراتفر  نیا  هب  كدوک  ندرک  تداع  رارکت و  ۀـنیمز  میزوماـیب و  وا  هب  ار  ندرک و ...  هاـگن  نتفگ ، نخـس  دجـسم ،
.دش دهاوخ  ینید  وا  ياهراتفر  مینک ،

يزومآ بدا  نس  . 2 . 4 . 1 . 3

رد صوصخ  هب  .تسا  دایز  رایسب  یگلاس  ات 8  رد 6  یعامتجا  بادآ  شریذپ  هک  دنا  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  یتیبرت  مولع  ناسانـشراک 
رد ینید  بادآ  یمالسا و  کبـس  هب  یعامتجا  يدرف و  بادآ  شزومآ  یعامتجا ، ياهاضف  هب  يّدج  دورو  زا  شیپ  ینعی  نینـس ، نیا 

.دوش یم  رتمک  ناکدوک  يریذپ  بادآ  نس ، نیا  زا  دعب  دراد و  یساسا  شقن  هناراد  نید  راتفر  زورب 

ۀنیمز میناد  یم  اریز  درادـن ،؟ دوجو  یناتـسریبد  ینـس  عطقم  يارب  تاهورکم  تابحتـسم و  نایب  يارب  يا  هزیگنا  ارچ  دـیناد  یم  اـیآ 
.تسا رتمک  عطقم  نیا  رد  تاعوضوم  نیا  شریذپ 

یگدننار بادآ  هسردم ، بادآ  يدنورهش ، بادآ  تدابع ، بادآ  ترـشاعم ، بادآ  نوچمه  یعامتجا ، يدرف و  بادآ  جیورت  يارب 
هدافتسا بادآ  دمآ ، تفر  و 
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.درک مادقا  یکدوک  نینس  رد  دیاب  جرخ  لخد و  بادآ  هارمه ، نفلت  نویزیولت و  نوچمه  ییاهرازبا ، زا 

.تسا عوضوم  نیا  يایوگ  هتشذگ ، لاس  دنچ  رد  یمومع  گنهرف  رد  نآ  ریثأت  ینشیمینا و  ياه  غیلبت 

بادآ هب  اه  نآ  نداد  تداع  فیلکت ، نس  زا  شیپ  ناـکدوک و  لاـبق  رد  نیدـلاو  یتیبرت  گرزب  ياـه  تلاـسر  زا  یکی  لاـح ، ره  هب 
.تسا یمالسا 

ینید تاعوضوم  هب  تبسن  یساسحا  یسح  مهف  مجنپ : لصا  . 5 . 1 . 3

.تسا ینید  تاعوضوم  هب  تبسن  یساسحا  یسح  مهف  فیلکت ، نس  هب  ندیسر  زا  شیپ  یتیبرت ، دربهار  نیمجنپ 

ینید تاعالطا  شزومآ و  یتح  هتفای و  شرورپ  ینید  ياضف  رد  دنا و  هتفریذپ  ار  نید  رهاظ  ینید  تیبرت  ریـسم  رد  يا  هدع  هزورما ،
.دننک رارقرب  یطابترا  يراد  نید  تقیقح  نطاب و  اب  دنا  هتسناوتن  یلو  دنا ؛  هتفرگ  ارف  ار 

: هک تسا  نیا  رتالاب  نینس  رد  ینید  تاعوضوم  هب  تبسن  یتیوه  یب  زورب  لیالد  هلمج  زا 

؛ تسا هدشن  كرد  سوملم  سوسحم و  تروص  هب  ینید  فیلاکت  اه و  هزومآ  يانعم  . 

؛ دنا هدش  نایب  مهبم  یلک و  تروص  هب  ینید  میهافم  . 

 . دنا هدشن  نایب  بطاخم  نس  اب  بسانتم  ینید  میهافم  اه و  هزومآ  . 

.دشاب هناکدوک  دیاب  ینید  تاعوضوم  میهفت  نییبت و  شزومآ و  نابز  ینید ، تیبرت  رد 

؛ تسا یساسحا  یسح  ناکدوک  نابز 

دیاب ام  نایب  تسین ، یندیمهف  اریگ و  ناشیارب  یلالدتسا  یلقع و  میهافم  هکنیا  هب  هجوت  اب  ینعی 
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هرهب ...و  يزاب  لاثم ، رعـش ، هصق ، زا  دـیاب  روظنم ، نیا  هب  ندیـسر  يارب  دـشاب و  هتـشاد  ینهذ  يرگریوصت  تیلباـق  دـشاب ، سوسحم 
.میریگ

ندرک هنیداهن  رد  دنناوت  یم  هنوگ  رواب  ءاقلا  یساسحا و  ینایب  اب  ینید ، تاعوضوم  ندرک  درُخ  ندرک و  مضه  ندیمهف و  اب  نیدلاو 
.دنشاب راذگ  ریثأت  ینید  تاعوضوم 

: زا تسا  ترابع  تسا ، شخب  رثا  ینید  میهافم  ندرک  هنیداهن  قیمع و  مهف  رد  هک  یلماوع 

؛ قادصم اب  هارمه  یئزج ، تروص  هب  ینید  تاعوضوم  حرط  . 

؛ اه تدابع  تمکح  رارسا و  زا  يریگ  هرهب  . 

؛ نید یساسا  ياهروحم  نایب  . 

 . نید ییاهن  ياه  فده  اب  ینید  تاعوضوم  ریسفت  . 
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يرورپ دنزرف  کبس  مود : لصف 

هراشا

رد هک  دوش  یم  یناجیه  ّوج  داجیا  هب  رجنم  هک  تسا  ناکدوک  هب  تبـسن  نیدـلاو  ياه  شرگن  زا  يا  هعومجم  يرورپ  دـنزرف  کبس 
هک تسا  یـصاخ  ياـهراتفر  ةدـنریگربرد  هدـیچیپ و  یتیلاـعف  يرورپدـنزرف  عـقاورد ، .دـیامن  یم  زورب  نیدـلاو  ياـهراتفر  وـج ، نآ 

نیمأت رد  یـساسا  یـشقن  دنریگ ، یم  راک  هب  دوخ  نادنزرف  تیبرت  رد  نیدلاو  هک  ییاه  شور  .دـهد  یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  كدوک 
نیب ةدیچیپ  طیارـش  ةدننک  سکعنم  ناکدوک  يراتفر  تالکـشم  رثک  هک ا  يروط  هب  .تشاد  دهاوخ  اه  نآ  نادـنزرف  یناور  تمالس 

، هداوناخ ياضعا  يدرف 

رگیدکی اب  هداوناخ  ياضعا  بویعم  طباور  ۀلزنم  هب  ، كدوک يراتفر  تالکـشم  دوجو  رگید ، ترابع  هب  .دـشاب  یم  نیدـلاو  هژیو  هب 
(1) .دراد طابترا  نادنزرف  اب  اهن  بویعم آ  تالماعت  نیدلاو و  تسردان  یتیبرت  ياه  ور ش  اب  تسا و 

لهس . 2 يدادبتسا ؛ ای  هناریگ  تخس  . 1 زا : تسا  ترابع  هک  دوش  یم  نییبت  فورعم  يرورپدـنزرف   (2) کبس راهچ  راتشون  نیا  رد 
.دراد تیبرت  ۀلوقم  رد  ینید  ياه  تشادرب  اب  يرتشیب  قیبطت  اه  کبـس  نیا  زا  یکی  .دنمنوناق  ای  هناردتقم  .4 هناهجوت ؛ یب  . 3 هناریگ ؛

ود هب  هجوت  ساسا  رب  يدنب  میسقت  نیا  كالم 
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: تسا مهم  ۀصخاش 

؛ نادنزرف ياهزاین  هب  نیدلاو  یهد  خساپ  نازیم  لوا ،

.نادنزرف زا  نیدلاو  راظتنا  نازیم  مود ،

.دنزرف زا  هبلاطم  عقوت و  نتشاد  رگید ، شخبو  تسا  دنزرف  ۀبناج  همه  ياهزاین  هب  نداد  خساپ  تیبرت  زا  یشخب  ینعی 

يدادبتسا ای  هناریگ  تخس  کبس  . 1

هراشا

دودحم رایسب  كدوک  ياهزاین  هب  یهد  خساپ  کبس  نیا  رد  . 

؛ تسا دایز  وا  زا  عقوت  و 

؛ تسالاب یحطس  رد  يرابجا  لرتنک  رظنزا  نییاپ و  حطس  رد  نداد  لالقتسا  زین  کیدزن و  طباور  شریذپ و  رظنزا  شور  نیا  . 

؛ دزاس یم  زیامتم  اه  هویش  رگید  زا  ار  هویش  نیا  هک  تسا  یلماع  نیتسخن  نیدلاو  تردق  شیامن  . 

؛ دننک يوریپ  نیدلاو  ۀناریگ  تخس  نیناوق  زا  هک  دنوش  یم  تیبرت  يا  هنوگ  هب  نادنزرف  کبس  نیا  رد  . 

.دوش یم  هدید  دایز  تحارص  اب  یهن  رما و  زین  یلرتنک و  ةدننکدودحم  هیبنت و  کبس ، نیا  رد  . 

کبس نیا  رد  نیدلاو 

.؛ دننک یم  دیکأت  وا  يرادرب  نامرف  كدوک و  لرتنک  رب  . 
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؛ دننک یم  نییعت  اه  نآ  يارب  ار  بسانم  راتفر  هدرکدودحم و  ار  كدوک  يراتخمدوخ  . 

؛ دننک یم  يرادفرط  يرابجا  لوصا  زا  . 

.؛ دنتسه ناشیاه  نامرف  زا  ناکدوک  شسرپ  نودب  يوریپ  راتساوخ  ًالومعم  . 

؛ دنتسه هدننکدرط  درس و  دبتسم و  .

؛ تسا روز  لامعا  هیبنت و  ینیناوق  نینچ  زا  ندرکن  يوریپ  ۀجیتن  ًالومعم  . 

؛ دننک یم  هدافتسا  سرت  داجیا  ياه  هویش  زا  دوخ  ناکدوک  لرتنک  يارب  . 

؛ دنهد حیضوت  تسا ، ناشنیناوق  ۀناوتشپ  هک  ار  یلیلد  دنناوت  یمن  ًالومعم  . 

؛» میوگ یم  نم  هک  نوچ  : » دنهد یم  خساپ  یتحار  هب  ، تسیچ نوناق  نیا  عضو  زا  امش  لیلد  هک  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  هاگ  . 

؛ دنتسین وگ  خساپ  ناشنادنزرف  لابق  رد  اما  دنراد ؛ يدایز  ياه  هتساوخ  . 

؛ دننک تعاطا  ارچو  نوچ  نودب  ار  اهن  ياه آ  نامرف  نادنزرف  دنراد  راظتنا  . 

؛ دنهد یم  ناشن  دوخ  زا  ار  تبحم  يزرورهم و  نیرتمک  . 

؛ تسا مک  نادنزرف  اب  ناش  یمالک  طابترا  . 

.دننک یمنرارقرب  طابترا  نتشاد  تسود  هقالع و  تیمیمص و  يور  زا  ناشدنزرف  اب  . 

تیبرت عون  نیا  راثآ 

؛ هنایارگشاخرپ ای  دنراد ، هنوگ  تلاجخ  راتفر  ای  اه  هچب  . 

؛ دنز یمن  رس  ناشیا  زا  دایز  هناندمتم  ياهراتفر  . 
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؛ دننک یم  ینیب  مک  ساسحا  هسیاقم ، لباقم  رد  . 

؛ تسا مک  اه  هچب  يدنمشزرا  ساسحا  . 

؛ دنوش یم  هجاوم  تسکش  اب  ًامومع  . 

؛ دنتسه ور  مک  ریگ و  هشوگ  يدارفا  مک و  اه  هچب  سفن  هب  دامتعا  . 

؛ دنرادن يریگ  مییمصت  تردق  . 

 . ...و دنراد  سرتسا  هشیمه  نوچ  دنوش ؛ یم  ضیرم  دوز  دنروخ ، یم  تسکش  دوز  ، دنریذپ کیرحت  . 

هناریگ لهس  کبس  . 2

کبس نیا  رد  نیدلاو 

؛ دنتسه نادنزرف  ياهزاین  ةدننک  ءاضرا  رتشیب  . 

؛  تسا رتمک  نانآ  يراذگ  نوناق  هبلاطم و  راظتنا و  . 

؛ دنتسین عقوتم  یلو  دنتسه ؛ اریذپ  زرورهم و  . 

؛ دننک یم  لامعا  دوخ  نادنزرف  راتفر  رب  یمک  لرتنک  . 

میمـصت هب  رداق  زونه  هک  یتقو  یتح  دننک ؛ يریگ  میمـصت  ناشدوخ  دنتـسه ، هک  ینـس  ره  رد  دـنهد ، یم  هزاجا  دوخ  نادـنزرف  هب  . 
.؛ دنتسین يریگ 

؛ دنراد هتفشآ  ًاتبسن  يا  هداوناخ  . 

هداوناخ نیا  رد  تاررقم  لامِعا  دنراد و  مظنمان  تیلاعف  اب  يا ، هداوناخ  . 
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؛ تسا هناراک  لامها 

؛ دنرادن اه  نآ  زا  ینادنچ  عقوت  اما  دنتسه ؛ ساسح  دوخ  ناکدوک  هب  تبسن  رهاظ ، هب  هکنیا  نیع  رد  دنراگنا و  لهس  . 

.؛ دنروآ یم  دورف  میلست  رس  كدوک ، تیاکش  ییوج و  هناهب  اب  ههجاوم  رد  بلغا ، . 

؛ دنهد یم  طابظنا  نادنزرف  هب  تردن  هب  . 

.؛ دنراد ار  تسود  کی  هاگیاج  دلاو ، کی  ياج  هب  ًالومعم  . 

(1) .؛ دننک یم  بانتجا  تیدودحم  لرتنک و  يریگ و  تخس  عون  ره  لامِعا  زا  . 

؛ دننک یمن  هجاوم  یتخس  اب  ار  نادنزرف  .

؛ دنرادن يدایز  عقوت  نانآ  زا  دنتسین و  وگ  خساپ  اه  هچب  لباقم  رد  دنمنوناق و  دایز  . 

؛ دننک یم  تیامح  يدایز  اه  هچب  زا  . 

؛ دنتسین لئاق  يدایز  تیدودحم  اه  هچب  يارب  . 

؛ دنددجتم ارگدازآ و  دنتسین و  یتنس  دایز  . 

؛ دنتسه هدننک  نیمأت  دح  زا  شیب  . 

.دنیوگ یم  هن  اه  هچب  ياه  تساوخرد  لباقم  رد  رتمک  . 

اه هداوناخ  نیا  رد  نادنزرف 

هتساوخ نانآ  زا  هک  یماگنه  دنراد و  لکشم  دوخ  ياه  هناکت  لرتنک  رد  . 
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رایـسب ناکدوک  نیا  .دـننک  یم  یـشکرس  ینامرفان و  تسا ، فلاخم  نانآ  رذـگدوز  ياه  هقالع  اب  هک  دـنهد  ماجنا  يراک  دوش ، یم 
.دنتسه عقوترپ 

؛ دنتسین لقتسم  اهزاین  دایز  نیمأت  لیلد  هب  . 

؛ دنناد یم  هتسباو  ار  دوخ  دنرادن و  ار  تالکشم  اب  ییورایور  یتخس و  لمحت  دنا و  عقوتم  . 

؛ دنوش یم  لعفنم  هعماج  رد  ای  دنتسه  عقوتم  دایز  عامتجا  رد  . 

؛ دنروخ یم  تسکش  دوز  . 

؛ دنا سول  رایسب  . 

ةزیگنا هک  یناـسک  ناداـتعم و  ور  نیازا  دـننک ؛ ناربجدـنهاوخ  یم  داـیتعا  اـب  ار  ناـشلاعفنا  اـی  دـننک و  یم  شاـخرپ  اـی  هعماـج  رد  . 
؛ دنوش یم  هدناجنگ  هورگ  نیا  رد  دنراد ، یشکدوخ 

.دوش یم  هعماج  رد  اه  نآ  یگدشدرط  ثعاب  ناش  يراک  بلط  اه و  لمع آ ن  يدازآ  . 

هناهجوت یب  کبس  . 3

کبس نیا  رد  نیدلاو 

؛ دنتسین نادنزرف  ياهزاین  يوگ  خساپ  . 

؛ دنرادن اه  هچب  زا  يا  هبلاطم  عقوت و  . 

؛ تسا مک  ناشطباور  شریذپ و  . 
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؛ تسا مک  نادنزرف  رب  ناشلرتنک  . 

؛ دنتسه انتعا  یب  اه  هچب  هب  نداد  لالقتسا  هب  لک ، رد  . 

؛ دنتسه هدرسفا  عمج و  زا  ادج  یناجیه  ظاحلزا  بلغا ، . 

؛ دننک یم  فرص  نادنزرف  يارب  یمک  يژرنا  تقو و  . 

؛ دننک لامها  اه  نآ  ياهزاین  عفر  رد  ای  درط  ار  دوخ  نادنزرف  تسا  نکمم  یتح  . 

اهن هب آ  تسین  مزال  دشاب و  لوپُرپ  اه  هچب  بیج  طقف  دیاب  ، دندقتعم دنا و  لوپ  لابند  هب  دایز  هک  دنتسه  يا  هلغـشمرپ  نیدلاو  دننام  . 
؛ مینک هجوت 

؛ دوشب گرزب  شدوخ  دیاب  وا  هکلب  مینک ؛ هجوت  هچب  هب  تسین  مزال  دندقتعم  ندوبراک ، ریگرد  رقف و  لیلد  هب  هاگ  . 

؛ دننک یمن  اه  هچب  یگدنز  ریگرد  دایز  ار  ناشدوخ  . 

؛ دنتسه لفاغ  هدننکدرط و  . 

؛ تسا هدوب  اجک  هتفر و  اجک  تسا و  مدنچ  سالک  هچب  دنناد  یمن  . 

؛ دنتسین ریذپ  تیلؤسم  اهن  لابق آ  رد  دنراذگ و  یم  دازآ  ار  اه  هچب  . 

.دنهد یم  شرورپ  رگ  نایغط  راکهزب و  ینادنزرف  هتساوخان  . 

کبس نیا  رد  نادنزرف 

؛ دنتسه فیعض  یعامتجا  ۀبنج  زا  . 

؛ تسا ناشیاه  هتساوخو  اه  نآ  زا  رت  مهم  یگدنز  ياه  هبنج  هک  دننک  یم  ساسحاالماک  . 
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؛ دنناد یم  نیدلاو  ندرکن  یگدیسررد  ار  دوخ  ياه  فعض  زا  يرایسب  دنراکبلط و  یلیخ  رتالاب  نینس  رد  . 

.؛ دنرادن شیوخ  راتفر  يور  يدایز  لرتنک  . 

.دوش یم  هدید  مه  تسرپرس  کت  ياه  هداوناخ  رد  کبس  نیا  هک  تسا  ینتفگ  ؛ تسا دایز  دارفا  نیا  رد  ارگ (1)  شناکت  ياهراتفر 

هناردتقم کبس  . 4

هراشا

کبس .ود  نآ  نیب  هناردتقم  کبس  دنریگ و  یم  رارق  راتـسویپ  کی  يوس  ود  رد  هناریگ  ناسآ  هنادبتـسم و  يرورپدنزرف  ياه  کبس 
یگتـسیاش اب  بسانم ، يراتخمدوخ  نداد  کیدزن و  طباور  یفطاع و  تیامح  زا  ییالاب  حوطـس  نتـشاد  اـب  هناردـتقم  يرورپدـنزرف 

نیا نینچمه ، .دنوش  راگزاس  رتهب  یعامتجا  ياهراجنه  اب  ات  دنک  یم  کمک  نادنزرف  هب  هویش  نیا.تسا  طبترم  عامتجا  رد  كدوک 
ار بسانم  نداد  لالقتـسا  هناراگزاس و  لرتنک  ياه  شور  کیدزن ، طباور  شریذپ ، هک  تسا  يرورپدـنزرف  شور  نیرت  قفوم  شور 

.دوش یم  لماش 

کبس نیا  رد  نیدلاو 

؛ دنتسه وگ  خساپ  رایسب  نادنزرف ، ياهزاین  هب  . 
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؛ دنراد ناشنادنزرف  زا  يدایز  عقوت  . 

؛ دنشاب راتخم  دوخ  يا  هدنیازف  روط  هب  دنهد  یم  هزاجا  ناکدوک  هب  دننک و  یم  لرتنک  ار  نادنزرف  طسوتم  دح  رد  . 

ناشنادنزرف اب  یمالک  ياه  لماعت  هب  دننک ، تعاطا  نانآ  نیناوق  زا  دـشاب و  بسانم  ناشراتفر  هک  دـنراد  راظتنا  ناشنادـنزرف  هچرگ  . 
(1) .دنهد یم  حیضوت  نانآ  هب  ناشتاراظتنا  ةرابرد  دندنم و  هقالع 

دنا ساسح  كدوک  ياهزاین  هب  تبسن  زوسلد و  یمیمص و  . 

؛ دنتسین هدننکدودحم  رگ و  تلاخد  اما  دنتسه ؛ عطاق  .

؛ تسا یتیامح  ندوب ، یهیبنت  ياج  هب  ناش  یتابظنا  ياه  هویش  . 

؛ دننک يوریپ  اه  نآ  زا  هک  دننک  یم  تیبرت  نانچ  ار  ناشنادنزرف  دنراد و  ییاهدومنهر  دننک و  یم  يزیر  یپ  ینیناوق  . 

؛ دننک یم  وگو  تفگ  وا  اب  كدوک  اب  قفاوت  روظنم  هب  دنیوج و  یم  هرهب  قطنم  لالدتسا و  زا  نادنزرف  يزاس  عیطم  يارب  بلغا ، . 

؛ دننک تمواقم  كدوک  تینابصع  ربارب  رد  دنناوت  یم  دنسرت و  یمن  بولطمان  ياهراتفر  زا  . 

؛ دنهد یم  خساپ  هجوت  تیامح و  بلج  تهج  رد  كدوک  ياه  شالت  هب  . 

؛ دننک یم  هدافتسا  يرتشیب  تبثم  هدننک و  تیوقت  ياهراتفر  زا  . 

107 ص :

دنریذپب و یـشسرپ  چیه  نودب  ار  ناشیاه  فده  اه و  شزرا  اه و  تواضق  نادـنزرف  دـنراد ، راظتنا  دبتـسم  نیدـلاو  هک  یلاحرد  - 1
.تسا یتخانش  ناور  دُعب  رد  ردتقم  دبتسم و  نیدلاو  نایم  ياه  توافت  زا  یکی  نیا 
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؛ دنزرو یمن  غیرد  ینابرهم  هقالع و  تبحم و  زاربا  زا  دنراد و  یبوخ  درکلمع  تبحم  دُعب  رد  . 

.؛ دنا هاگآ  زین  كدوک  صاخ  ياه  یگژیو  يدرف و  ياه  هقالع  زا  دنسانش و  یم  لاس  گرزب  کی  ناونع  هب  ار  دوخ  ةژیو  قوقح  . 

.؛ دنتسه ردتقم  هدننک و  لرتنک  دوخ ، دنزرف  اب  ندوب  یمیمص  مرگ و  نیع  رد  لک ، رد  . 

؛ دننک قیوشت  ار  اه  هچب  دننک  یم  یعس  . 

؛ دننک یم  داجیا  نادنزرف  يارب  تینوصم  مه  تیدودحم و  مه  . 

؛ دنهد لالقتسا  نادنزرف  هب  دننک  یم  یعس  . 

؛ دنراد نانآ  زا  یتراظتنا  مه  دنتسه و  نادنزرف  ياهزاین  يوگ  خساپ  مه  تسا : هفرط  ود  ناشطابترا  . 

؛ دنشاب اه  نآ  هب  دنبیاپ  هداوناخ  ءياضعا  تسا  رارق  دننک و  یم  عضو  هداوناخ  رد  ینشور  نیناوق  . 

؛ دننک یمن  لیمحت  ار  دوخ  هتساوخ  دنتسین و  وگروز  یلو  دنتسه ؛ عطاق  . 

؛ دننک تیاعر  ار  نیناوق  ناشدوخ  نانآ ، ات  دننک  یم  کمک  اه  هچب  هب  .، 

؛ دنراد يوق  یفطاع  ۀطبار  یمالک و  لدابت  نادنزرف  اب  . 

؛ دنتسین یهن  رما و  لها  طقف  . 

.دنریگ یم  يّدج  یلیخ  ار  ییوج  مظن  دوخ ، . 

108 ص :
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کبس نیا  رد  نادنزرف 

؛ دنتسه بدؤم  دننک و  یم  راتفر  یعامتجا  تیاعر و  ار  یعامتجا  بادآ  بلغا ، . 

.؛ تسا دایز  اه  نآ  لمحت و  دنتسه و  لرتنک  دوخ  . 

هاگن کی  رد  يرورپدنزرف  ياه  کبس  وصحم ل 

.دنهد یم  شرورپ  ریقح  ياه  ناسنا  ریگ  تخس  نیدلاو  . 

.دنروآ یم  راب  فیعض  سفن و  هب  دامتعا  نودب  ینادنزرف  ریگ  لهس  نیدلاو  . 

.دنهد یم  هعماج  لیوحت  یغای  مگ و  رد  رس  ینادنزرف  هجوت  یب  نیدلاو  . 

.دنهد یم  شرورپ  لداعتم  ییاه  ناسنا  ردتقم  نیدلاو  . 

؛ دنشاب یکبس  دنچ  ای  یکبس  ود  اه  هداوناخ  یضعب  هک  درک  روصت  ناوت  یم  هتبلا 

.دنشاب ریگ  تخس  رایسب  هاگ  هجوت و  یب  يدصرد  ریگ و  لهس  يدصرد  ًالثم 

109 ص :
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112 ص :
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ردتقم ِیفطاع  ِزیزع  ینید ؛ تیبرت  کبس  موس : لصف 

هراشا

نایم زا  .مینیزگ  یمرب  ینید  ياه  قیبطت  رد  ار  هناردتقم  کبـس  هک  دوب  يرورپدنزرف  کبـس  راهچ  زا  ییامن  دش ، نایب  نونکات  هچنآ 
اهزاین هب  هجوت  ندوبردتقم ،  یفطاع  ِزیزع  ۀمزال  .تسا  ردتقم » یفطاع  ِزیزع  « ؛ کبس لابند  هب  ییوگ  ینید  تیبرت  کبس ، راهچ  نیا 

هب زاین  تیاضر ، ساسحا  يداش و  هب  زاین  رطاخ ، قلعت  یگتـسب و  لد  هب  زاین  یتخانـش ، ناور  ياهزاین  هب  هجوت  تیدودـحم ، داجیا  و 
ۀطبار هارمه  هب  هناردـتقم  طابترا  زین  میرکت و  مارتحا و  هب  زاین  كدوک ، یناسمه  هب  زاین  يزاب ، هب  زاـین  يزوسلد ، محرت و  تبقارم و 

.تسا یفطاع 

ءارجا مه  اب  نامأوت  نامزمه و  لوصا  نیا  دـیاب  هک  تسا  مزال  لـصا  راـهچ  تیاـعر  میـشاب ، ردـتقم  يرگ  تیبرت  میناوتب  هکنیا  يارب 
: دنوش

؛ دننک نیمأت  وا  اب  تسرد  يریگ  طابترا  ۀطساو  هب  ار  كدوک  یفطاع  ياهزاین  نیدلاو  . 1

؛ دننک افیا  ار  دوخ  ياه  شقن  هدرک و  لمع  دوخ  فیاظو  هب  نیدلاو  . 2

؛ دوش یسانش  بیسآ  دیاب  نیدلاو  راتفر  . 3

(1) .دیریذپ تروص  كدوک  تسیاشان  راتفر  رد  هلخادم  لحارم  . 4

113 ص :

شقن نیدلاو و  يدرف  نیب  طباور  تایاور ؛ تایآ و  رظنم  زا  ناناوجون  ناکدوک و  يراگزاساناب  هلباقم  ياهراکهار  ماکهم ، اضر  - 1
.یسانشناور مالسا و  هاگدید  زا  نادنزرف  تیبرت  رد  نآ 
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كدوک یفطاع  ياهزاین  نیمأت  یگنوگچ  تسرد و  طابترا 

هراشا

(1) كدوک یفطاع  ياهزاین  نیمأت  یگنوگچ  تسرد و  طابترا 

.میراد مه  یتخانش  ناور  ياهزاین  يرسکی  یمسج  ياهزاین  رب  هوالع  ام 

بویعم ثعاب  یتخانـش  ناور  ياهزاین  هب  یهجوت  یب  یلو  تسا ؛ مهم  رایـسب  اه  نآ  نیمأت  رگید و  ياـهزاین  ۀـیاپ  یمـسج ، ياـهزاین 
یخرب .دوش  یم  درف  تیصخش  ندش 

: دنا حرش  نیدب  یتخانش  ناور  ياهزاین 

نمیا یگتسب  لد  رطاخ و  قلعت  هب  زاین  . 1

.تسا گنررپ  گرم  ات  دلوت  ۀظحل  زا  زاین  نیا 

، میوش هتشاد  تسود  هک  تسا  نیا  ام  ياهزاین  هلمج  زا 

زین دننک و  يرارق  یب  نامیارب  میدوبن  يزور  رگا  میـشاب و  مهم  نارگید  يارب  دریمب ، ام  يارب  یکی  تبحم  تدش  زا  هک  دشاب  یـسک 
.دشاب مه  اه  نآ  درد  ام  درد 

، هزیزع یلیخ  میارب  ترطاـخ  يدنمـشزرا ، میارب  يراد ، تیمها  میارب  یمناـج ، یمرـسپ ، یمرتـخد ، وت  : » مییوگ یم  یـسک  هب  یتـقو 
.میتسه دوخ  هب  وا  ندرک  هتسب  لد  لاح  رد  ًاقیقد  ...و » مورب  تنابرق  مش ، تیادف 

.تسا نمیا  یگتسب  لد  زا  يرگید  ياه  هولج  زین  یلدمه  يدردمه و  نارگید ، مغ  هیرگ و  هب  هجوت  ندیزرو ، قشع  هب  زاین 

شردپ دومرف ( : یم  یم هبترم  هس  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  ناشراوگرزب ، رتخد  اب  دروخرب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
حور بلق و  همطاف  : » دندومرف یم  نینچمه   (2) اَهُوبَأ »...  اَهاَِدف  « .؛) شنابرق هب 

114 ص :

یم ندروخ  هب  راداو  ار  درف  هک  یگنـسرگ  نوچمه ،  دـنک ، یم  يراک  ماجنا  هب  راداو  ار  درف  هک  تسا  يزیچ  نآ  زاین ، زا  روظنم  - 1
.دنک

ص194. راونألا ، راحب  دلج 43  هۀمجرت  مالسلا (  اهیلع  ارهز ، ترضح  یناگدنز  يدابآ ، یلع  یناحور  - 2
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(2)« .تسادخ لوسر  ۀناحیر  همطاف   » (1) و .تسا .» نم 

.دش دهاوخ  یطارفا  یگتفیش  ثعاب  یتح  نارگید و  اب  طباور  ندوب  یناجیه  هب  رجنم  رطاخ ، قلعت  هب  زاین  یقطنم  ریغ  زورب 

رد رتمک  ناشنادنزرف  دنا ، هدناسر  تابثا  هب  ار  دوخ  یگتسب  لد  شیوخ  نادنزرف  تاساسحا  كرد  يردمه و  ۀطساو  هب  هک  ینیدلاو 
.دنریگ یم  رارق  نارگید  یگدوبر  لد  ضرعم 

متاک رگا  مچیه ، نم  یـشابن  مرانک  رد  وت  هگا  زگره ، وت  یب  تارب ، مریم  یم  مراد ، تتـسود  ندینـش  ضحم  هب  هک  يرتخد  اـی  رـسپ 
زاین هداوناخ ، ياضف  رد  هک  تسا  مولعم  دوش ، یم  لباقم  فرط  ۀتفیش  ادیـش و  دهد و  یم  فک  زا  لد  ...و ، مشک  یم  ار  مدوخ  ینک 

.تسا هدش  بلاغ  وا  رب  یگتسب  لد  ناجیه  ور ،  نیازا  هدشن و  نیمأت  شرطاخ  قلعت  یگتسب و  لد  هب 

تیاضر ساسحا  يداش و  هب  زاین  . 2

هلمج زا  .دـنک  یم  ادـیپ  زورب  ندوب  لاح  شوخ  اب  هک  تسا  ندوب  هدنزرـس  یماـکداش و  هب  زاـین  كدوک  يدـج  ياـه  زاـین  زا  یکی 
: زا تسا  ترابع  تسا ، راذگریثأت  ناکدوک  يداش  رد  هک  ییاهراک 

؛ یندروخ ياه  هیده  صوصخ  هب  نتفرگ ، هیده  . 

؛ دیدزاب دید و  ندرکرفس و  نتفر و  نوریب  . 

115 ص :

ُهَمِطاَف یِهَف  اَْهفِْرعی  َْمل  ْنَم  اَهَفَرَع َو  ْدَقَف  ِهِذَه  َفَرَع  ْنَم  : » َلاَقَف مالـسلا  اهیلع  َهَمِطاَف  ِدِیب  ٌذِـخآ  َوُه  هلآو َو  هیلع  هللا  یلـص  ِیبَّنلا  َلاَق  - 1
، یـسیع نب  یلع  .ْدَـقَف ( » ِیناَذآ  ْنَم  ِیناَذآ َو  ْدَـقَف  اَـهاَذآ  ْنَمَف  یَبـْنَج  َنَیب  ِیتَّلا  یِحوُر  ِیبـْلَق َو  یِه  یِّنِم َو  ٌهَعَْـضب  یِه  ٍدَّمَُحم َو  ُتـِْنب 

.( 466 ج1 ،  ، همئألا هفرعم  یف  همغلا  فشک  یلبرا ،
ِهَناَحیَر ِِهَتلاَلُس َو  ِِهتاََنب َو  ِریَخ  ِهَّللا َو  ِبِیبَح  ِهَبِیبَح  ِهیِدْهَْملا  ِهَّرَبَْملا  ِهیکَّزلا  ِهیِقَّنلا  ِهیِقَّتلا  َهَمِطاَف  َنیَِملاَْعلا ، ِءاَِسن  ِهَدیَـس  ِلُوتَْبلا  ُجْوَز  اَنَأ  َو  - » 2

 . ص 277 ج 6 ، قحلا ،  جهنل  قدصلا  لئالد  یفجن ، رفظم  ، نسح دمحم  59 ، ؛ ص : رابخألا ، یناعم  قودص ، « ) .هَّللا ِلوُسَر 
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.دوجو زاربا  يارب  هنیمز  داجیا  يزاب و  . 

ياهرکذت ییور و  شرت  رهق ، مخا ، یقلُخ ، دب  دوش و  یم  ناکدوک  قلُخ  شیازفا  ثعاب  قلخ ، نسُح  ترشاعم و  نسُح  شوخ ، يور 
.دریگ یم  اه  هچب  زا  ار  يداش  یگدنزرس و  دایز ،

نیا دـننک و  یم  هدافتـسا  دایز  ناکدوک  لرتنک  يارب  رهق  مخا و  یتسد  ِمد  هدزاب و  دوز  ياه  شور  زا  نارداـم  زا  يا  هدـع  هنافـسأتم 
ءاقلا اه  هچب  هب  ار  یتحاراـن  ینیگمغ و  ساـسحا  مه  دوش و  مک  هدـنیآ  رد  ناـش  يراذـگریثأت  تردـق  مه  هک  دوش  یم  ثعاـب  دوخ 

.دننک

اه هنیس  رد  اه  هنیس  زا  دور  یم 

اه هنیک  حالص و  ناهنپ  هر  زا 

يزوسلد محرت و  تبقارم و  هب  زاین  . 3

شیاه هتـساوخ  تاساسحا و  نایب  اهراک و  ماجنا  رد  یگلاس  جـنپ  ات  هک  يروط  هب  دراد ، ام  هب  كدوک  هک  يزاین  یناوتان و  لـیلد  هب 
.تسا راذگ  ریثأت  رایسب  وا  یناور  تمالس  رد  زاین  نیا  ءاضرا  تسا ،  ناوتان 

.يریگ هشوگ  شاخرپ و  رهق و  اب  رتالاب  نینس  رد  دنک و  یم  زاربا  هیرگ  اب  ار  شیاه  هتساوخ  لیاوا  كدوک 

.تساه هچب  یتخانش  ناور  ياهزاین  ةدننک  نیمأت  یفطاع و  تیامح  یعون  یتالاح  نینچ  رد  ام  محرت  يزوسلد و 

ربمایپ نماد  اه  هچب  نیا  هاگ  یلو  دـنیوگب ؛ ناذا  ناشـشوگ  رد  ناشیا  ات  دـندروآ  یم  ار  ییاـه  هچب  مالـسا ، یمارگ  ربماـیپ  ناـمز  رد 
دیراذگب هک  دـندومرف :: یم  ترـضح  یلو  دـنریگب ؛ ربمایپ  زا  ار  هچب  عیرـس  دنتـساوخ  یم  راسمرـش  ِنیدـلاو  دـندرک و  یم  فیثکار 

دنت دروخرب  لیلد  هب  هک  ار  یسرت  رابغ  یلو  دور ؛ یم  بآ  هرطق  دنچ  اب  راردا  هرطق  دنچ  .دنک ، تجاح  ياضق 

116 ص :
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؟ دیربب دیهاوخیم  يزیچ  هچ  اب  ، دنیشن یم  دنزرف  لد  رد 

، دنا هدرک  ادیپ  ار  وا  شنیدلاو  تسا و  هدش  مگ  هک  يا  هچب 

هدرک فیثـک  ار  شـسابل  هتفر و  ییوش  تسد  هب  رید  هک  یکدوک  تسا ، هدیـسرت  شدوخ  هدرک و  بارخ  ار  يا  هلیـسو  هک  یکدوـک 
، تسا

دنشاب و نادنزرف  رانک  رد  نیدلاو  دیاب  اه  هنحص  نیا  رد 

.دننک داجیا  تیدودحم  رگید  تیعقوم  رد  دنهد و  شزومآ  دعب  دننک ، محرت  دیاب  لوا ، دروخرب  رد 

یشوگیزاب يزاب و  هب  زاین  . 4

يزاب .تسا  ندش  گرزب  نیرمت  يزاب  تقیقحرد ، .دندرک  یم  يزاب  ناکدوک  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

: نوچمه دراد ، يراثآ 

؛ اه هچب  اب  نیدلاو  یفطاع  ۀلصاف  ندش  مک  یکیدزن و  ساسحا  داجیا  . 

؛ دننک یم  كرد  ار  اه  نآ  نیدلاو  هکنیا  مهف  . 

؛ كدوک شوه  شیازفا  . 

؛ ساوح ینعی  كدوک ، مهف  رازبا  ندش  لاعف  . 

؛ تسا ییازفا  تراهم  شا  هرمث  هک  اهراک  ماجنا  رد  وا  تراهم  ییاناوت و  زورب  . 

؛ يدرف نیب  يدرف و  طباور  تیوقت  . 

؛ یتخانش ینهذ  ياه  تیلاعف  رد  كدوک  ییاناوت  شیازفا  . 

.كدوک یناور  ياهزاین  نیمأت  . 

؛ تسا كدوک  اب  يزاب  نیدلاو  فیاظو  زا  یکی 

: دراد یطیارش  ندرک  يزاب  نیا  یلو 

؛ دننک صخشم  نیدلاو  ار  يزاب  رادقم  تقو و  . 
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؛ دننک صخشم  اه  هچب  ار  يزاب  عون  . 

؛ دننک یم  يزاب  وا  اب  هک  دننک  یم  فطل  نیدلاو  هک  دنمهفب  مک  مک  دیاب  هچب  . 

؛ دنریگ رارق  ناکدوک  ياضف  رد  اه  نآ  دور و  رانک  دیاب  ردام  ردپ و  ياه  شقن  يزاب  رد  . 

داشگ دیاب  یکدوک  نابز  سپ  داتف  تراک  رس و  كدوک  اب  هک  نوچ 

؛ دنریگ رارق  اهرت  گرزب  ياضف  رد  ناکدوک  هکنیا  هن  دنوش ، دراو  هناکدوک  ياضف  رد  دیاب  نیدلاو  . 

؛ ردام ای  ردپ  اب  طقف  هن  دشاب ، نیدلاو  يودره  اب  دیاب  يزاب  . 

؛ دوش هدیشک  خُر  هب  وا  ياه  ییاناوت  رتشیب  دیاب  يزاب  رد  . 

..دشاب يّدج  دیاب  يزاب  ینعی  دنشچب ؛ مه  ار  تسکش  عمط  دیاب  كدوک  . 

دنـشاب و هتـشاد  یملع  یتاعالطا  ناکدوک  يزاب  بابـسا  ةرابرد  نیدلاو  هک  تسا  نیا  رـضاح  رـصع  یتیبرت  ياه  ترورـض  هلمج  زا 
.دنریگب رظنرد  ار  يزاب  ندوب  یلاتیجید  ای  یشوه  زین  یگنهرف و  دیرخ و  ینس  بسانت  عون و  يزاب  بابسا  دیرخ  ماگنه 

كدوک اب  یناسمه  زاین  . 5

.مینک رارقرب  طابترا  رت  ینامدوخ  كدوک  اب  دشاب و  لاعف  ام  نورد  كدوک   ، هک تسا  نیا  زاین  نیا  نیمأت  ۀمزال 

هناکدوک دید  ۀیواز  كرد  وا و  تینهذ  كرد  اب  زاین  نیا 

.دوش یم  لصاح  هناکدوک  نابز  اب  ندز  فرح  و 

يایند هب  دورو  هار  هنیمز  نیا  رد  وا  ندرک  یهارمه  كدوک و  ساسحا  لیخت و  هب  نتشاذگ  مارتحا 

118 ص :
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.تسا هناکدوک  نیریش 

میرکت مارتحا و  هب  زاین  . 6

تیمیمـص و مان  هب  يا  هفلؤم  هب  دیاب  اه  نآ  هب  رثؤم  یهد  تهج  نادنزرف و  تیـصخش  رد  ذوفن  يراذگریثأت و  يارب  ردـتقم  نیدـلاو 
ار اـه  نآ  ییوکین  هب  و  دـیرادب ، یمارگ  ار  دوخ  نادـنزرف  : » دـندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  .دـنوش  فـصتم  مه  میرکت 

(1)« .دینک بدؤم 

.دوش هجوت  شتاساسحا  هب  دوش و  ظفح  شهاگیاج  دراد  زاین  كدوک 

میلعت دعب  مارکا ،  لوا  هک  تسا : نیا  دوش ، تیاعر  یتیبرت  لحارم  نینس و  مامت  رد  دیاب  تیبرت  نیح  رد  تیبرت و  زا  شیپ  هک  یلـصا 
.تیبرت و 

.بوخ باقلا  مارتحا و  اب  كدوک  ندرکادص  ینعی  راتفگ ، رد  تمارک  . 

(2) .مینک لمع  ای  میهدن  لوق  ای  سپ  میا ،؛  هداد  هچب  هب  هک  یلوق  هب  ندوبرادافو  ینعی  دروخرب ، رد  تمارک  . 

(3)  . دنهد یم  ماجنا  نامیارب  کچوک  دنچره  يراک  یتقو  كدوکزا ، ندرکرّکشت  ینعی  دروخرب ، رد  تمارک  . 

، دـنا هدرک  نامگ  هدرک و  تشادرب  ءوس  تسا ، ییاقآ  رب  لـصا  لوا ، لاـس  تفه  رد  دـیامرف : یم  هک  تیاور  نیا  زا  نیدـلاو  یـضعب 
رب هوالع  تایاور  رد  .درک  هجوت  لوا  لاس  تفه  رد  ناکدوک  بیدأت  شزومآ و  نوچ  یتاعوضوم  هب  دیابن 

119 ص :

یلاـئللا یلاوع  روهمج ، یبأ  نب  نیدـلا  نیز  نب  دـمحم  .ْمَُهباَدآ ( » اُونِـسْحَأ  ْمکَداـَلْوَأ َو  اُومِرکَأ  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  َلاَـق  - 1
مراکم یـسربط ، لضف  نب  نسح  « ) .ْمَکل ْرَفْغی  ْمَُهبَدَأ  اُونِـسْحَأ  ْمکَداـَلْوَأ َو  اُومِرکَأ  .( » ص254 ج 1 ، هینیدـلا ، ثیداحألا  یف  هیزیزعلا 

.( ص222 قالخألا ،
.( ص 27 ظعاوملا ، مکحلا و  نویع  یثیل ، « ) .اَفَع َرَدَق  اَذِإ  یَفَو َو  َدَعَو  اَذِإ  ُمیِرْکلا  : » مالسلا هیلع  یلع  لاق  - 2

ررغ فینـصت  يدـمآ ، یمیمت  ، دـمحم نب  دـحاولا  دـبع  .َلیِزَْجلا ( » ُرِّفکی  ُمِیئَّللا  َلـِیلَْقلا َو  ُرکْـشی  ُمیِرْکلا  : » مالـسلا هیلع  یلع  لاـق  - 3
.( ص277 ملکلا / ، ررد  مکحلا و 
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ۀنومن دنچ  هب  کنیا  .دوش  تیاعر  دیاب  لوا  لاس  تفه  نامه  رد  هک  تسا  هدـش  هراشا  زین  رگید  عوضوم  دـنچ  هب  نامز  مه  تدایس ،
: مینک یم  هراشا  نآ 

؛(1) ییاقآ لاس  تفه  . 

(2) .؛ يزاب لاس  تفه  . 

(3) .؛ رتشیب لمع  يدازآ  لاس  تفه  . 

(4) ینید ؛ ۀغدغد  تیساسح و  داجیا  . 

؛ فیلاکت هب  لمع  يارب  یگلاس  تفه  رخاوا  رد  تداع  داجیا  يزاس و  هنیمز  . 

120 ص :

َنیِرْشِع َو يَدْحِِإل َو  ُهَقاَلْخَأ  َتیِضَر  ْنِإَف  َنِینِس  َْعبَس  ٌریِزَو  َنِینِس َو  َْعبَس  ٌْدبَع  َنِینِس َو  َْعبَس  ٌدیَس  َُدلَْولا   » هلآو هیلع  هللا  یلص  ِیبَّنلا : َلاَق  - 1
.( ص 218 قالخألا ، مراکم  یسربط ، لضف  نب  نسح  « ) .َیلاَعَت ِهَّللا  َیلِإ  َتْرَذْعَأ  ْدَقَف  ِِهْبنَج  یَلَع  ْبِرْضاَف  اَّلِإ 

يا هدع  « ) .َنِینِس َْعبَس  َماَرَْحلا  َلاَلَْحلا َو  ُمَّلَعَتی  َو  َنِینِس ، َْعبَـس  ُمَّلَعَتی  َو  َنِینِـس ، َْعبَـس  ُبَْعلی  ُماَلُْغلا  : » َلاَق ُماَلَّسلا ، ِهیَلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  - 2
کَـسْفَن ُْهمِْزلَأ  َنِینِـس َو  َْعبَـس  ُبَْعلی  کَْنبا  ِعَد   : » ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ص 342 - ). رشع ، هتـسلا  لوصألا  موس ، نرق  ءاملع  زا 

.( ص 46 ج 6 ، یفاکلا ، « ) .ِهِیف َریَخ  َال  ْنَّمِم  ُهَّنِإَف  اَّلِإ  َحَْلفَأ َو  ْنِإَف  ًاْعبَس 
َِلبَق َو ْنِإَف  ِکبَدَِأب ، ُْهبِّدَأَف  َنِینِـس ، َْعبَـس  کَیلِإ  ُهَّمُـض  َُّمث  َنِینِـس ، ُّتِس  َُهل  ِیتْأی  یّتَح  کِیبَص  ْلِْهمَأ  ، : » ُماَلَّسلا ِهیَلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  - 3

.( ص441 ج 11 ، یفاک ،  « ) . .ُْهنَع ِّلَخَف  اَّلِإ  َو  َحَلَص ،
َُّمث ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُْلق  ٍتاَّرَم  َْعبَـس  َُهل  ْلُقَف  َنِینِـس  َثاََلث  ُماَلُْغلا  َغََلب  اَذِإ  ُلوُقی  ُُهتْعِمَـس  : » َلاَق ُماَـلَّسلا  ِهیَلَعٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْوَأ  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  - 4

َُعبْرَأ َُهل  َِّمتی  یَّتَح  كَْرتی  ٍتاَّرَم َو  َْعبَس  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُْلق  َُهل  ُلاَقی  َُّمث  ًامْوی  َنیِرْـشِع  ٍرُهْـشَأ َو  َهَْعبَـس  َنِینِـس َو  َثاََلث  َُغْلبی  یَّتَح  كَْرتی 
ُکنیِمی َو اَمُهیَأ  َُهل  ُلاَقی  َُّمث  َنِینِـس  ُسْمَخ  َُهل  َِّمتی  یَّتَح  كَْرتی  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُْلق  ٍتاَّرَم  َْعبَـس  َُهل  ُلاَقی  َُّمث  َنِینِس 

َلِیق َنِینِس  ُّتِس  َُهل  َّمَت  اَذِإَف  َنِینِس  ُّتِس  َُهل  َِّمتی  یَّتَح  كَْرتی  َُّمث  ْدُجْسا  َُهل  ُلاَقی  ِهَْلبِْقلا َو  َیلِإ  ُهُهْجَو  َلِّوُح  ِکلَذ  َفَرَع  اَذِإَف  ُکلاَمِش  اَمُهیَأ 
َُهل َلِیق  اَمُهَلَسَغ  اَذِإَف  کیَّفک  کَهْجَو َو  ْلِسْغا  َُهل  َلِیق  َنِینِس  ُْعبَـس  َُهل  َّمَت  اَذِإَف  َنِینِـس  ُْعبَـس  َُهل  َِّمتی  یَّتَح  َدوُجُّسلا  َعوکُّرلا َو  َمِّلُع  ِّلَص َو  َُهل 

َءوُضُْولا َو َمَّلَعَت  اَذِإَف  اَهیَلَع  َبِرُـض  ِهاَـلَّصلِاب َو  َِرمُأ  ِهیَلَع َو  َبِرُـض  َءوُضُْولا َو  َمِّلُع  َُهل  ْتَّمَت  اَذِإَـف  َنِینِـس  ُعِْست  َُهل  َِّمتی  یَّتَح  كَْرتی  َُّمث  ِّلَـص 
الا هلا  ال  : » دـیوگب هبترم  تفه  هک  دـییوگب : وا  هب  دیـسر ، یگلاس  هس  هب  كدوک  هک  ینامز  .ُهَّللا ( ؛» َءاَش  ْنِإ  ِهیَدـِلاَِول  ُهَّللا  َرَفَغ  َهاَلَّصلا 

دمحم : » دـیوگب هبترم  تفه  هک  دـییوگب : وا  هب  دیـسر ، زور  تسیب  هام و  تفه  لاس و  هس  هب  هک  یناـمز  .دـینک  شیاـهر  دـعب  و  هللا »
دمحم و یلع  هللا  یلـص  : » دیوگب هبترم  تفه  هک : دییوگب  وا  هب  دش ، مامت  شلاس  راهچ  هک  ینامز  .دـینک  شیاهر  دـعب  و  هللا » لوسر 

تخانـش رگا  تسا ، مادک  وت  پچ  تسار و  تسد  دیـسرپب  وا  زا  دش  مامت  شلاس  جنپ  هک  ینامز  .دـینک  شیاهر  دـعب  و  دـمحم » لآ 
هب دش ، مامت  شلاس  شـش  هک  ینامز  .دینک  شیاهر  دعب  .نک و  هدجـس  هک  دییوگبوا  هب  دینادرگرب و  هلبق  فرط  هب  رب  ار  وا  تروص 

تروص و هک  دـییوگب  وا  هب  دـش  مامت  شلاس  تفه  هک  یناـمز  .دـیهدب  داـی  وا  هب  ار  هدجـس  عوکر و  ناوخب و  زاـمن  هک  دـییوگب  وا 
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دای وا  هب  ار  ءنتفرگوضو  دـش ، مامت  شلاس  هن  هک  ینامز  .یگلاس  هن  نس  ات  نک  شیاهر  ناوخب و  زامن  وگب  هب  روشب و  ار  تیاهتـسد 
، دریگ دای  ار  زامن  ءوضو و  هاگ  ره  سپ  .دـینک  دـیکأت  نآ  هب  ندـناوخ و  زامن  هب  دـینک  رما  دـینک و  دـیکأت  راک  رما  نیا  رب  دـیهدب و 

 ( 222 ص : قالخألا ، مراکم  یسربط ، لضف  نب  نسح  ( ) .هللا ءاش  نإ  دزرمآ  یم  ار  شردام  ردپ و  دنوادخ 
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؛ ندناوخ زامن  نیرمت  . 

(1) .؛ نآ زا  رتمک  ای  رتشیب  ای  زور  همین  تروص  هب  نتفرگ  هزور  نیرمت  . 

(2) .؛ رگیدکی زا  اه  هچب  رتسب  ندرکادج  . 

(3) .؛ اه هچب  یتسوپ  کیرحت  ياه  هنیمز  زا  يرود  ایح و  تیوقت  يارب  يزاس  هنیمز  . 

(4) ناکدوک ؛ اب  لُگ  نوچمه  فیطل ، هنافیرظ و  دروخرب  . 

(5) .یمسرریغ ياه  شزومآ  صوصخ  هب  یکدوک ، رد  يزومآ  ملع  . 

ردتقم یفطاع  زیزع  ياه  هداوناخ  رد  يراذگریثأت  ۀمزال 

هراشا

 . 3 هقالع ؛ زاربا  تیمیمص و  . 2 میرکت ؛ تشادگرزب و  . 1 زا : تسا  ترابع  ردتقم  یفطاع  زیزع  ياه  هداوناخ  رد  يراذگریثأت  ۀمزال 
.تسا تیبرت  رد  نیدلاو  يراذگ  ریثأت  ۀمزال  هفلؤم  هس  نیا  لداعت  ظفح.تسا  تیعطاق 

تافـص نیا  هب  دوخ  نیدلاو ، تسا  یفاک  ور  نیازا  دـنک ؛ یم  رارقرب  طابترا  یتحار  هب  ردـتقم ، یفطاع  زیزع  اب  رـشب  تشرـس  ییوگ 
: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  .دنشاب  فصتم 

121 ص :

َنِینِـس َو ِْعبَـس  َءاَْنبَأ  اُوناک  اَذِإ  ِهاَلَّصلِاب  ْمکَناْیبِص  اوُرُمَف  َنِینِـس  ِسْمَخ  ُءاَْنبَأ  ْمُه  ِهاَلَّصلِاب َو  اَنَناْیبِص  ُُرمَْأن  اَّنِإ  ُماَلَّسلا « : ِهیَلَع  ُقِداَّصلا  َلاَق  - 1
َّلَقَأ ْوَأ  ِکلَذ  ْنِم  َرَثکَأ  ْوَأ  ِراَهَّنلا  ِفِْصن  َیلِإ  َناک  ْنِإ  ِمْوْیلا  ِمایِـص  ْنِم  اُوقاَطَأ  اَم  َنِینِـس  ِْعبَـس  َءاَْنبَأ  اُوناک  اَذِإ  ِمایِّصلِاب  اَنَناْیبِص  ُُرمْأـَن  ُنَْحن 

ْنِم ُهُوقاَطَأ  اَم  َنِینِـس  ِعِْست  َءاَْنبَأ  اُوناک  اَذِإ  ِمایِّصلِاب  ْمکَناْیبِص  اوُرُمَف  ُهوُقیِطی  َمْوَّصلا َو  اوُدَّوَعَتی  یَّتَح  اوُرَْطفَأ  ُعوُْجلا  ِوَأ  ُشَطَْعلا  ُمُهَبَلَغ  اَذِإَف 
 .( ص 280 ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  « ) .اوُرَْطفَأ ُشَطَْعلا  ُمُهَبَلَغ  اَذِإَف  ِمْوْیلا  ِمایِص 

مراـکم یـسربط ، لـضف  نب  نسح  « ) .َنِینِـس َْعبَـس  اوـُغََلب  اَذِإ  ِعِجاَـضَْملا  ِیف  ْمکِداـَلْوَأ  َنَیب  اوـُقِّرَف  : » هلآو هـیلع  هللا  یلـص  ِیبَّنلا  َلاَـق  - 2
.( ص 223 قالخألا ،

؛، نامه .َنِینِـس ( » َْعبَـس  َزَواَج  اَذِإ  ُهَأْرَْملا  ُْهلِّبَُقت  َال  ُماَـلُْغلا  اَْـهلِّبَُقت َو  اَـلَف  َنِینِـس  َّتِس  ُهیِراَْـجلا  ِتَغََلب  اَذِإ   : » مالـسلا هیلع  قداـصلا  َلاَـق  - 3
.( ص223

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  : » َلاَق مالّـسلا ) مهیلع   ) ِِهئَابآ ْنَع  اَضِّرلا  ِنَع  ِهَثاَلَّثلا  ِدـِیناَسَْألِاب  مالـسلا  هیلع  اضرلا  راـبخأ  نویع  - 4
باب 12،ص 264) ، ، 12 باب ج 43 ، راونألا ، راحب  (.« ) مالّسلا مهیلع  ) ُنیَسُْحلا ُنَسَْحلا َو  ياَتَناَحیَر  ٌهَناَحیَر َو  َُدلَْولا 

حرـش همجرت و  راـحبلا ، رداـنب  یـسلجمرقاب ، دـمحم  .ِرجَحلا ( » یف  ِشقَّنلاـک  ِرغّـصلا  ِیف  ُملِعلا  : » مالّـسلا هیلع  نینمؤـملاریمأ  لاـق  - 5
ج 1،ص144) یناهفصا ، مالسالا  ضیف  یقن  یلع  همجرت ، لهجلا ، ملعلا و  لقعلا و  باتک  ۀصالخ 
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تسا هدش  هدیرفآ  یهلا  كاپ  ترطف  رب  يدولوم  ره   ) (1) ؛» ِهناَسِّجَمی ِِهناَرِّصَنی َو  ِِهناَدِّوَهی َو  ُهاََوبَأ  اَمَّنِإ  ِهَرْطِْفلا َو  یَلَع  َُدلوی  ٍدُولْوَم  ُلک  »
« .دننک یم  یتشتدرز  ای  یحیسم و  يدوهی ، ار  اه  نآ  هک  دنتسه  نیدلاو  نیا  و 

میرکت تشادگرزب و  . 1

؛ دنریگب رظنرد  يدنمشزرا  سفن و  تزع  تمارک و  وا  تیبرت  كدوک و  اب  دروخرب  رد  دیاب  نیدلاو 

.دننک هجوت  شیوخ  دنزرف  سفن  تمارک  هب  مه  دنشاب و  هتشاد  سفن  تمارک  دوخ  مه  ینعی 

شزرا هب  هجوـت  هناـمیرک و  دروـخرب  ینید  تیبرت  رد  اـم  ۀـفیظو  .دـنک  تمارک  اـب  زین  ار  نارگید  تسا  نکمم  دـندوب  میرک  نـیرمت 
وت یمهم ، دنمـشزرا و  میارب  وت  زا ، : تسا  ترابع  نادنزرف  اب  نیدـلاو  ۀـنامیرک  ياهدروخرب  زا  هولج  دـنچ  .تسا  كدوک  يدوجو 

 .. ...و ییادخ ، ۀفیلخ  یتسه ، ندش  ییادخ  دادعتسا  ُرپ  ۀناد  یتوکلم ، غاب  غرم 

.دوب دهاوخ  رتشیب  نانآ  زا  هنامیرک  راتفر  زورب  لامتحا  دنوش ، انشآ  حلاص  يراتفر  ياهوگلا  اه و  هنومن  اب  نادنزرف  هچ  ره 

سفن و تمارک  ۀناشن  هلمج  زا  .تسا  یـشخب  تمارک  یلمع  ياه  هویـش  زا  یکی  ناکدوک ، اب  دروخرب  رد  هناراوگرزب  یـشَم  نتـشاد 
: هک تسا  نیا  میرک  ناسنا 

؛ تسا هنامیرک  دروخرب  یعون  میا ، هداد  اه  هچب  هب  هک  یلوق  دهعت و  هب  يدنبیاپ  ور  نیازا  دنک ؛ یم  افو  شدهع  هب  . 

، نیاربانب .دنک  یم  ینادردق  رکشت و  دشاب ، کچوک  دنچره  نارگید  راک  زا  . 

122 ص :

ص281، ، 11 باب ج 3 ، راونألا ، راحب  ص333 ؛ یعاسلا ، حاجن  یعادلا و  هدع  یلح ، دهف  نب  دمحم  نبدمحا  - 1
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؛ دنک یم  مهارف  ار  رازگساپس  نادردق و  ینادنزرف  تیبرت  ۀنیمز  ناکدوک  زا  رّکشت 

؛  دراد تردق  هک  یلاح  رد  صوصخ  هب  دراد ، تشذگ  ششخب و  رنُه  . 

؛ دنهد باوج  یبوخ  اب  ار  يدب  باوج  هک  داد  دای  اه  هچب  هب  دیاب  یکدوک  زا  نیاربانب ، دهد .  یم  باوج  یبوخ  اب  ار  يدب  . 

؛ دیآ یمن  وا  رادید  هب  هک  دور  یم  یسک  لزنم  هب  . 

؛ دنک یم  کمک  تسا ، هدرکن  يرای  ار  ام  وا  نیازا  شیپ  ًالبق  هک  یسک  هب  . 

؛ دنک یم  ظفح  تسا ، هدرک  ییوگ  دب  وا  زا  هک  ار  یسک  يوربآ  . 

؛(1) دنک یم  تاساوم  شیوخ  ناردارب  اب  . 

تشادمشچ یب  يا  هدننک  ناسحا  ناسحا و  يرگزاغآ  مشخ ، ةدنربورف  و  روبص ، رایسب  یناسنا  مالّسلا ) مهیلع  ) نیموصعم مالک  رد  . 
.تسا تنم  یب  و 

هدرک نایب  ار  هنامیرک  راتفر  هناراوگرزب و  قالخا  زا  یهوکـش  رپ  ياه  هولج  قالخالا » مراکم   » ياعد رد  مالّـسلا ) هیلع  ) داجـس ماـما 
.دنا

دنزرف اب  یمیمص  ۀطبار  يرارقرب  . 2

هراشا

.تسا هدش  شرافس  مه  دُو  هب  بُح ، رب  هوالع  ینید ، میهافم  رد 

.تسا هقالع  زاربا  رنُه  دُو ، یلو  تسا ؛ هقالع  نتشاد  بُح ،

؛ دندنم هقالع  اه  نآ  هب  دنراد و  تسود  ار  دوخ  نادنزرف  تّدش  هب  یناسنا  ةزیرغ  ربانب  نیدلاو  هک  تسین  یکش 

دنرادن و تسود  ار  ام  نامنیدلاو  هک  دننک  یم  راهظا  نادنزرف  زا  يا  هدع  یلو 

123 ص :

.نارگید ۀنادنمدرد  تاساسحا  هب  ندرک  هجوت  یلدمه و  يدردمه و  ینعی  - 1
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.دنتسین ام  ۀتسب  لد 

ات مینادـب ، دـیاب  .دـننک  راهظا  نادـنزرف  هب  ار  دوخ  نتـشاد  تسود  تّدـش  يدـنم و  هقالع  دـنا  هتـسناوتن  نیدـلاو  هک  دوش  یم  مولعم 
.دنک یمن  زورب  ام  راتفر  رد  تیمیمص  میشابن ، یمیمص 

: دنتسین دلب  یلیالد  هب  ار  تبحم  زاربا  ةویش  دنتسین ، یمیمص  هک  يدارفا 

؛ دراد لکشم  ناشتیصخش  ای  . 

.دنتسین دلب  ار  تیمیمص  داجیا  ياه  هویش  یتسود و  هقالع و  زاربا  ياه  تراهم  ای  . 

: هک دوب  دهاوخن  قفوم  تیمیمص  داجیا  رد  یسک 

؛ تسین طباور  فیطلت  طباور و  میمرت  رکف  هب  . 

، ندرکدـییأت فـیرعت و  ِرنه  ندرک ،  هجوـت  ندرک ، تبحـص  ندرک ، هاـگن  لاـعف ، نداد  شوـگ  نوـچمه  یطاـبترا ، ياـه  تراـهم  . 
تسین و دلب  ار  هداوناخ  رد  يروحم  تاعوضوم ، حرط  نتفگ و  هرطاخ  نتفگ ، کُج  ندرک ، یلدمه  ندرک ، یهارمه  شریذپ ،

تسین مه  ...و  یگداوناخ  ياه  يزاب  عونت و  حیرفت و  نتفر ، نوریب  ندیرخ ، هیده  لها  یفرط ، زا  و 

دایز تیمیمص  ياه  هناشن 

؛ نادنزرف اب  دروخرب  ماگنه  ییور  شوخ  . 

؛ زاین ماگنه  هب  نادنزرف  نتشاذگن  اهنت  . 

؛ اه نآ  مغ  ماگنه  ندوب  كانمغ  ناش و  يداش  رد  ندوب  شوخ  . 

؛ لکشم زورب  ماگنه  هب  يدردمه  راهظا  یناسرددم و  . 

124 ص :
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تیمیمص داجیا  يارب  شرافـسدنچ  ؛ اه نآ  یـشوخان  ماگنه  ندوبروبـص  گنـس  نتـشاد و  هداشگ  يا  هنیـس  ندوب و  اونـش  یـشوگ  . 
: رتشیب

؛ دیوش لئاق  مارتحا  اه  نآ  يارب  دیسانشب و  ار  ناتدنزرف  ياه  تیساسح  تیصخش و  . 

؛ دییوگن نخس  يو  اب  هنارمآ  رترب و  عضوم  زا  . 

دییوگن و نخس  يو  اب  هناردپ  عضوم  زا  هشیمه  هک  تسا  نیا  دنزرف  اب  هناتسود  يا  هطبار  يریگ  لکـش  رد  تاکن  نیرت  مهم  زا  یکی 
.دینکن دروخرب  يو  اب  هنارمآ  هشیمه 

؟ دشاب یمیمص  امش  اب  یتسود  نوچمه  هک  دیهاوخب  يو  زا  ضوع  رد  دیهدب و  روتسد  ناتدنزرف  هب  هشیمه  دوش  یم  رگم 

؛ دیشاب ناتدنزرف  رادزار  نیما و  . 

يا هطبار  يرارقرب  رد  هتکن  نـیلوا  وا  يارب  هـکارچ  تـسا ؛ دـنزرف  اـب  تیمیمـص  نـکر  ناـکرا  نـیرت  مـهم  يزاـسدامتعا  يرادزار و 
رنه ناـمه  عوضوم  نیا  درادـنپب و  رادزار  قداـص و  یتـسود  نوچمه  ار  امـش  دـناوتب  لوا ، ۀـلهو  رد  هک  تسا  نیا  امـش  اـب  یمیمص 

.تسامش يزاسدامتعا 

؛ دینک رارقرب  وا  اب  بسانم  یمالک  طابترا  . 

زا شیپ  دینک  یعـس  .دیوش  ربخاب  مه  ياه  هاگدید  زا  دـینک و  تبحـص  ناتدـنزرف  اب  تولخ  رد  ار  زور  هنابـش  زا  یقیاقد  مک ، تسد 
ور اه  هبیرغ  هب  شلکشم  عفر  يارب  زگره  دیراذگن  دیورب و  يو  کمک  هب  ناتدوخ  دنک ، کمک  تساوخرد  امش  زا  ناتدنزرف  هکنیا 

.دشاب شتسود  رگا  یتح  دنزب ،

؛ دینک زیهرپ  ییأر  دوخ  یهاوخدوخ و  زا  . 

روج یهاوخدوخ  ییأر و  دوخ  اب  دنزرف  اب  یمیمص  يا  هطبار  نتشاد 
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.دنریگ یمن  رارق  مه  رانک  رد  زگره  دیآ و  یمنرد 

؛ دشاب ناتدنزرف  صوصخرد  يریگ  میمصت  رگا  صوصخ  هب  دینکن .، شومارف  ار  نادنزرف  اب  تروشم  لصا  . 

؛ دیزیهرپب هسیاقم  عون  ره  زا  . 

هدـنهدرازآ كاندرد و  رایـسب  اه  نآ  يارب  عوضوم  نیا.دـینکن  هسیاقم  اه  هچب  رگید  اب  ار  ناتدـنزرف  ردام ، اـی  ردـپ  ناونع  هب  زگره 
.تسا

؛ دیریذپب تسه  هک  هنوگ  نآ  ار  ناتدنزرف  . 

ۀـسیاقم اما  دینک ؛ ایهم  ار  يو  یلاعت  دشر و  ۀنیمز  لاح ، همه  رد  دینک  یعـس  هکلب  دیـشابن ؛ وا  قّوشم  هک  تسین  انعم  نآ  هب  نیا  هتبلا 
.درب یم  نیب  زا  ار  وا  امش و  نیب  تیمیمص  تسا و  يدودرم  طلغ و  رایسب  راک  شنانس  مه  اب  يو 

تیعطاق . 3

هراشا

.دنرب یم  راک  هب  دوخ  ناکدوک  اب  طابترا  يرارقرب  يارب  ار  یتوافتم  ياه  هویش  نیدلاو 

.؛ تسا يأر  رد  تابث  يراوتسا و  ینعم  هب  كدوک ، اب  ههجاوم  رد  تیعطاق  يوغل  يانعم 

.دنکن رییغت  یتحار  هب  دبای و  همادا  دوش و  ماجنا  یصاخ  لیلد  اب  يراک  ره  هک  يروط  هب 

: دنراد راتفگ  مالک و  رد  تیعطاق  هک  ینیدلاو 

؛ دنهد یمن  ماجنا  ار  يراک  لیلد  نودب  . 

.؛ دنهد یم  ماجنا  ار  نآ  تیعطاق  اب  دنراد ، يراک  ماجنا  يارب  یلیلد  یتقو  . 

یمن كدوک  ياه  هتساوخ  میلست  دننک و  یم  يراددوخ  نآ  ماجنا  زا  تیعطاق  اب  دنـشاب ، هتـشادن  يراک  ماجنا  رب  یقطنم  یلیلد  رگا  . 
.؛ دنوش
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.؛ دنتسه زین  تبحم  اب  یمیمص و  ندوب ، عطاق  نیع  رد  . 

، دـنریذپب ار  وا  ياه  هتـساوخ  مامت  شندرک  تکاس  يارب  هکنیا  زا  دـننک و  یم  هجوت  لداعتم  تروص  هب  كدوک  ياـه  هتـساوخ  هب  . 
.؛ دننک یم  يراددوخ 

.؛ دینک در  تیعطاق  اب  دیراد ، اه  نآ  در  يارب  یقطنم  لیالد  هک  ار  ییاه  هتساوخ  اهنت  نیاربانب ،

وا ۀتساوخ  تسخن ، ۀلحرم  نامه  رد  وا  رارـصا  نودب  دیهد ، ماجنا  كدوک  رارـصا  اب  ار  يراتفر  تسا  رارق  رگا  تروص ، نیا  ریغ  رد 
.دیهد ماجنا  ار 

.تسا راوشد  ییوج  هطلس  تیعطاق و  نیب  توافت  كرد  یهاگ 

.تسا لباقتم  مارتحا  رد  نیرمت  ییوج ، هطلس  نودب  تیعطاق  ۀمزال  .دنتسه  تیعطاق  دنمزاین  نیدلاو 

: ینعی كدوک  لباقم  رد  تیعطاق 

؛ كدوک ياجیب  ياه  عقوت  ربارب  رد  ندش  میلست  زا  یچیپرس  . 

.وا ياه  سوه  ندرواینرب  . 

؛  دنتسیا یم  دوخ  میمصت  يور  دنتفرگ ، یمیمصت  مظن  داجیا  روظنم  هب  هک  یماگنه  . 

دیاب هن ”،»  “» دـیوگ یم  ردام  هک  یماـگنه  نیارباـنب ، .دوش  یم  گـنهامه  نیدـلاو  اـب  كدوک  هک  دـیاپ  یمن  يرید  تروص ، نیا  رد 
: هک مینکن  شومارف  .دوشب  تیاعر  مظن  ات  دتسیاب  شیاپ  دنک  یعس 

.دننک یم  كرد  هناعطاق  يراشفاپ  هار  زا  طقف  ار  تیدودحم  ناکدوک  . 

.درک دهاوخن  یقلت  ییوگ  روز  ار  ام  لمع  دشاب ، یقطنم  مه  هتساوخ  دوش و  هداد  كدوک  هب  باختنا  قح  رگا  همه ، نیا  اب  . 

.دهد ناشن  بسانم  شنکاو  كدوک  اسب  هچ  دشاب ، هناتسود  كدوک  اب  ردام  ردپ و  ۀطبار  هک  یتروص  رد  نینچمه ، . 
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.تسا رثؤم  لاسدرخ  ناکدوک  صوصخرد  هژیو  هب  ادص ، رس و  نودب  يراشفاپ  . 

(1) .دننک یم  سح  ار  عوضوم  ناکدوک  دنتسه ، يدج  ردام  ردپ و  هک  یماگنه  .تسا  یفاک  تباث  یهاگن  یهاگ  . 

هن يرآ و  تردـق  ياراد  نتـشاد و  تأرج  ینعم  هب  یتیبرت  مولع  رد  تسا و  مزاـح  مزح و  لداـعم  رتشیب  ینید ، تاـیبدا  رد  تیعطاـق 
 . تسا نارگید  قوقح  هب  زواجت  نودب  دوخ  قوقح  زا  عافد  تردق  نارگید و  هب  نتفگ 

: دنتسه هتسد  هس  اهن  اسنا 

؛ دننک یم  عیاض  ار  نارگید  قوقح  بلغا ، تسا و  یمجاهت  ناشراتفر  هک  وج  هطلس  ای  مجاهم  ياه  ناسنا  . 1

؛ دننک یم  عیاض  ار  دوخ  قوقح  دنتسه و  یفراعت  ور و  مک  یتلاجخ و  هک  ریذپ  هطلس  ای  لعفنم  ياه  ناسنا  . 2

ار یـسک  قح  هن  حیـضوت ، لیلد و  قطنم  همهافم ، اب  دنراد و  ار  نتفگ  يرآ  نتفگ و  هن  تأرج  هک  عطاق  دنم و  تأرج  ياه  ناسنا  . 3
.دنک یم  عیاض  ار  اه  نآ  قح  یسک  هن  دننک و  یم  عیاض 

تیعطاق ياه  هفلؤم 

: دراد هفلؤم  دنچ  تیعطاق 

؛ عقاو قباطم  نخس  تقادص : . 1

؛ حیرص كُر و  نخس  تحارص : . 2

128 ص :
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.تفطالم تبحم و  اب  هارمه  نخس  تیمیمص : . 3

تلیـضف هار  زا  ناشیا  اب  ییاناوت ، دوجو  اب  هکلب  دـشاب ؛ یناوتان  فعـض و  ببـس  هب  هکنآ  یب  مدرم  اب  ینک  یمرن  هک  شاب  نینچ  ینعی 
(1) .دشاب وت  رد  ییوگروز  هکنآ  یب  شاب ، عطاق  مکحم  تخس و  نینچمه  نک و  یمرن 

يرتشیب نیرمت  ندوب  هناقداص  مه  حیرـص و  مه  نابرهم و  مه  .دنتـسین  عطاق  دنـشاب ، نابرهم  دنهاوخ  یم  تقو  ره  يا  هدع  هنافـسأتم 
.دهاوخ یم 

تیبرت حیحص  يوگلا 

: هک تسا  نیا  تیبرت  حیحص  يوگلا 

؛ دنشاب اراد  ار  تیمیمص  تحارص و  تقادص و  تفص  هس  نیا  ردام  ردپ و  . 

؛ دشاب دبتسم  طقف  ردپ  یمیمص و  ردام  دیابن  . 

؛ دننک یهن  رما و  تحارص  هب  تیمیمص ، نیع  رد  نیدلاو  . 

.دنهاوخب يدج  ار ، نآ  هب  لمع  دنیوگب و  حیرص  دنراذگب و  نوناق  نیدلاو  . 

تیعطاق شیازفا  ياهه  ار 

: دراد دوجو  تیعطاق  شیازفا  يارب  هار  ود  مک  تسد 

؛ رتالاب نینس  رد  ناکدوک ، رد  نیدلاو  نخس  شریذپ  شیازفا  روظنم  هب  یگلاس ، تفه  زا  شیپ  كدوک ، اب  نیدلاو  ۀناعطاق  راتفر  . 1

.تولخ رد  نادنزرف  مک  هنافیرظ و  خیبوت  داقتنا و  شنزرس و  . 2
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: زا تسا  ترابع  تیعطاق  رگید  ياه  هولج 

؛ دشابن هنابلط  تعفنم  هک  یلاحرد  یهاوخریخ  تحیصن و  . 1

.يزوسلد رس  زا  بیع  نایب  . 2

.تسا تیعطاق  زا  يرگید  ةولج  يزوسلد ، رس  زا  بیع  نایب  دشابن و  هنابلط  تعفنم  هک  یلاح  رد  یهاوخریخ  تحیصن و 

« تسا هدناسر  مبل  هب  ار  مناج  هک  مراد  يا  هچب  : » تفگ دیسر و  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  تمدخ  یصخش 

: دندومرف ترضح 

.هدن (1) همادا  ار  تلاح  نیا  دایز  هتبلا  نک ؛  ییانتعا  یب  وا  هب  نزن و  ار  وا  ْلُِطت ؛» َال  ُهْرُجْها َو  ُْهبِرْضَت َو  َال  »
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.( ص99
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ییالو تیبرت  مراهچ : لصف 

هراشا

.تسا يریذپ  تیالو  ینید  تیبرت  ياه  شور  زا  یکی 

انْعِمَس َو اُولاق  َو   ) ینعی يریذپ  تیالو  نآرق  نایب  رد  تسا و  ندوب  الوم  رما  میلـست  ندوب ، هعاطلا  بجاو  ، یتسرپرـس يانعم  هب  تیالو 
(1) (. انْعَطَأ

یهد تهج  يراذگریثأت و  هاگیاج  رد  هک  دنیوگ ، یم  نیدلاو  زا  يرایسب  تسا و  هدش  فیعـضت  هداوناخ  رد  نیدلاو  تیالو  هزورما 
 . دنرادن ار  مزال  رابتعا  رادتقا و  تسا و  مک  نادنزرف  رب  ناشطلستو  دنتسین 

ای دننک و  تابثا  هداوناخ  رد  ار  دوخ  ّتیمّویق  تیالو و  دـنا  هتـسناوتن  نیدـلاو  هک  تسا  نیا  هاگیاج  نیا  فیعـضت  ياه  لیلد  زا  یکی 
.دنا هداد  تسد  زا  ار  دوخ  يزاذگریثأت  تمظع و  تهبُا و  هتساوخان  ای  هتساوخ  هکنیا 

: مینک یم  هجاوم  اه  شسرپ  نیا  اب  ار  امش  نهذ  عوضوم  ندش  نشور  يارب 

يریذپ فیلکت  میلـست و  ۀـیحور  دـنروآ و  یم  دورف  میظعت  رـس  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  لباقم  رد  یتحار  هب  يا  هدـع  ارچ  . 
؟ دنراد يدایز 

؟ میهد یم  ناشیا  ياه ، شرافس  و  اه ، نامرف  هب  نت  تحار  ّیلو ، ندوب  �یلوا  كرد  زا  دعب  ام  ارچ  . 

؟ تسیچ يریذپ  تیالو  لیالد  . 

133 ص :
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؟ دنریذپ تیالو  يا  هدع  ارچ  . 

( مالّسلا مهیلع  ) همئا زا  يریذپ  تیالو  لیالد 

دنراد تسود  رتشیب  نامدوخ  زا  ار  ام  . 1

اب ار  هقالع  قشع و  نیا  دنراد و  تسود  ادخ  رطاخ  هب  ار  ام  ناشیا  یلو  میراد ؛ تسود  نامعفانم  تاذ و  بح  رطاخ  هب  ار  نامدوخ  ام 
؛ دنا هدرک  تابثاام  تداعس  تیاده و  هار  رد  گرزب  ياه  تبیصم  اه و  یتخس  لمحت 

یم رظن  هب  دیدش ، لمحتم  ار  رشب  تیاده  هار  رد  تقشم  همه  نیا  ناتراوگرزب  ةداوناخ  دوخ و  ارچ  هک  دش  یم  هدیسرپ  نانآ  زا  رگا 
.دنوش دنمتداعس  تیاده و  ادخ  قلخ  میهاوخ  یم  میراد و  تسود  ار  اه  نآ  نوچ  هک  دشاب : نیا  نانآ  ياه  باوج  زا  یکی  دسر 

تـسین یـصخش  تعفنم  یهاوخریخ  نیا  رد  دینکن ، هانگ  هک  دنهد  یم  روتـسد  رگا  و  دنهاوخ ، یم  نامدوخ  زا  رتشیب  ار  ام  ریخ  همئا 
(1).

دنا هاگ  ام آ  ریخ  هب  . 2

.دننک یم  نایب  تحیصن  نیبت و  غیلبت و  ۀطساو  هب  ار  یهاوخریخ  نیا  دنا و  هاگ  آ  تسیچ ، رد  ام  ریخ  هکنیا  هب  مالّسلا ) مهیلع  ) همئا

134 ص :

ًاْرمَأ َلَواَـح  ْنَم  ِهَیلِإ : َبَتکَف  ِنیَفْرَِحب ، ِینْظِع  ِهیَلَع : ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ِنیَـسُْحلا  َیلِإ  ٌلُـجَر  َبَتک  : » َلاَـق ُماَـلَّسلا ، ِهیَلَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَـع  - 1
دیُما ار  هچنآ  دنک ، باتش  يراک  هب  ادخ  ینامرفان  رد  هک  یسک  ُرَذْحی ( .؛» اَم  یِجَِمل ِء  َعَرْـسَأ  َو  وُجْری ، اَِمل  َتَْوفَأ  َناک  ِهَّللا ، ِهیِـصْعَِمب 

نیا يارب  لیلد  ثیدح  نیا   ( 116 ص / ج 4 ، یفاک ، ( ) .دیآ راتفرگ  رتدوز  دزیهرپ ، یم  نآ  زا  هچنادب  دـهدب و  تسد  زا  رتشیب  دراد ،
.تسا هدادن  رارق  هانگ  رد  ار  ام  ریخ  دنوادخ  تسین و  رشب  زاین  هانگ  هک : تسا  بلطم 
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دنا هاگ  ام آ  ياهزاین  هب  . 3

ياهزاین نیمأت  يارب  یهاگ و  رب آ  ینتبم  ناشیاهروتـسد  دـنا و  هاگ  داعبا آ  مامت  رد  ام  یعقاو  ياـهزاین  هب  مالّـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها 
زورما لکشم  .دنهد  یم  ناشن  ام  هب  ار  اهن  نیمأت آ  تداعس و  دشر و  هار  دننک و  یم  انـشآ  نام  یعقاو  ياهزاین  اب  ار  ام  اهن  .تسام آ 

رـشب یحور  ياهزاین  زا  قیقد  لماک و  روط  هب  دنتـسین و  سانـش  ور ح  یتیبرت  مولع  ناسانـشراک  نوچ  هک  تسا  نیا  ملاـع  رد  تیبرت 
ناونع هب  .دنهد (1)  داهنشیپ  یقیقد  لمعلاروتسد  وا  تیبرت  رشب و  يارب  دنناوت  یمن  دنتـسین ، ربخاب  زین  نآ  طوقـس  دوعـص و  لماوعو 

: هک دنهد  خساپ  اه  شسرپ  نیا  هب  دنناوت  یمن  اهن  آ  لاثم ،

؟ تسیچ رشب  یحور  ياهزاین  . 

؟ تسا مادک  رشب  طوقس  دوعص و  لماوع  . 

؟ تسیچ یحور  يالتعا  رد  لالح  ياذغ  ندروخ  شقن  . 

؟ تسیچ یحور  طوقس  رد  مرحمان  هب  مارح  هاگن  ریثأت  . 

تسا يروضح  ناشملع  . 4

.تسا يروضحو  یهلا  ناشملع  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

؛ تسین هبرجت  هیضرف و  هیرظن و  ساسا  رب  ناشملع  نینچمه ، .یباستکا  هن 

.تسا یحو  هب  لصتم  زین  تیعقاو و  تقیقح و  ساسا  رب  هکلب 

135 ص :

 (. 85 ءارسإلا ، ( . ) ًالیلَق َّالِإ  ِْملِْعلا  َنِم  ُْمتیتوُأ  ام  یِّبَر َو  ِْرمَأ  ْنِم  ُحوُّرلا  ُِلق  ِحوُّرلا  ِنَع  کَنُولَئْسی  َو  - ) 1
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دنراد تمصع  . 5

هراشا

.تسا هدش  نایب  مالّسلا ) مهیلع   ) تیب لها  يارب  یمیظع  هاگیاج  عیفر و  ماقم  ینید  عبانم  رد  تسا و  موصعم  ّیلو ؛

یمن �یلوا  كرت  نایسن و  راچد  دهد و  یمن  ماجنا  هابتشا  هورکم و  لمع  هانگ و  ّیلو ؛ هک  تسا  نیا  تمـصع  ماقم  زا  یکچوک  ةولج 
زا رتـهب  ار  نم  ياـه  هزاـین  تسا و  منم  هاوخریخ  دراد و  یم  تسود  رتـشیب  مدوخ  زا  ار  نم  هک  یـصخش  زا  تعاـطا  نیارباـنب ، .دوش 

.تسا شخب  تذل  رایسب  دراد ، تمصع  تسا و  یقیقح  یعقاو و  شملع  دناد و  یم  مدوخ 

نیدلاو تیالو  تیوقت  ياه  هار 

هراشا

هداوناخ و رد  يریذپ  تیالو  تیوقت  يارب  نیدلاو.دنتـسه  یلو  نیدـلاو  .تسا (1) ردام  ردـپ و  تیالو  تیالو ، ياـه  هبعـش  زا  یکی 
: دنشاب هتشاد  یگژیو  جنپ  دیاب  هداوناخ ، دارفارب  ناش  يراذگریثأت  شیازفا 

دنرادب تسود  رتشیب  ناشدوخ  زا  ار  اه  هچب  . 1

ساسحا هچب  هک  دننک  مهارف  وا  رد  ار  شریذپ  ۀنیمز  لامِعا و  دنزرف  رب  ار  دوخ  تیالو  یعیبط  روط  هب  دنناوت  یم  یتروص  رد  نیدلاو 
.دنراد تسود  رتشیب  شدوخ  زا  ار  وا  ردام ، ردپ و  دننک 

اه نآ  ردام ، ردپ و  هک  دننک  یم  لایخ  اه  هچب  زا  يا  هدع  یلو  دنراد ؛ یم  تسود  ار  دوخ  نادنزرف  نیدلاو  یمامت  يزیرغ ، روط  هب 

136 ص :

ْنِم َنینِمْؤُْملاـِب  یلْوَأ  ِیبَّنلا  ربماـیپ (  .- 2 257 .؛) هرقبلا ،  ...() اوـُنَمآ َنیذَّلا  ِیلَو  ُهَّللا   ) ادـخ .- 1 تیالو : ياـه  هولج  زا  هنومن  دـنچ  - 1
ْمُه َهاـکَّزلا َو  َنوـُتْؤی  َهـالَّصلا َو  َنوُـمیقی  َنیذَّلا  اوـُنَمآ  َنـیذَّلا  ُُهلوُـسَر َو  ُهَّللا َو  ُمـکِیلَو  اـمَّنِإ  ماـما ( - . 3 6 .؛)  بازحألا ، (. ) مِهِـسُْفنَأ

.نیدلاو .- 6 رهوش .  .- 5 هیقف . ، ّیلو  .- 4 55 . ؛) هدئاملا ، (. ) نوُعکار
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: دشاب هتشاد  دناوت  یم  لیلد  ود  تسا  نکمم  ضراعت  نیا  .دنرادن  تسود  ار 

؛ دنرادن تسا ، يرگ  تیبرت  زار  هک  ار  تبحم  زاربا  لاقتنا و  رنُه  نیدلاو  . 1

.تسا هابتشا  یلیالد  هب  اه  هچب  ياهروصت  تشادرب و  ساسحا و  . 2

تسیچ رد  اه  هچب  ریخ  دننادب  . 2

تسیچ رد  اه  هچب  ریخ  دننادب  دیاب  نیدلاو  . 

؛ دنشاب اه  نآ  هاوخریخ  یبلط  تعفنم  هنوگ  چیه  نودب  و 

هک دـهاوخ  یم  امـش  زا  دایز  ةزیگنا  تیّدـج و  اب  تسامـش و  نامرف  هب  شوگ  عیطم و  ًالماک  ناتدـنزرف  دـینک  ضرف  زیزع ؛، نیدـلاو 
.دشاب نآ  رد  شا  یعقاو  ریخ  هک  يا  هنوگ  هب  دینک ؛ يزیر  همانرب  شا  هدنیآ  لاس  جنپ  ای  هس  يارب 

؟ دیناد یم  يزیچ  هچ  رد  ار  ناتنادنزرف  ریخ  امش 

تسا رارق  هک  دننادب  .دنـشاب  هتـشاد  ینید  تیبرت  زا  یقیقد  فده  نیدلاو  هک  تسا  نیا  ینید  تیبرت  رد  یـساسا  ياهانب  ریز  زا  یکی 
.دنسرب ینید  تیبرت  دوصقم  هب  هللا  ءاش  نإ  هک  دنهد  تهج  ار  وا  هنوگچ  دنناسرب و  اجک  هب  ار  نادنزرف 

.دنشاب هتشاد  ریخ  یناسنا و  لامک  تداعس و  زا  ینشور  ریوصت  نیدلاو  هک  تسا  نیا  فده  نیا  هب  ندیسر  ۀمزال 

.تسا توافتم  رایسب  يدیحوت ، شنیب  اب  فرع  رد  نادنزرف  ریخ  ییوگ  هزورما ،

.؟ میشاب اه  نآ  هاوخریخ  میناوتب  ات  میناد  یم  ار  نامنادنزرف  ریخ  ایآ  هک  مینک  یم  هجاوم  شسرپ  نیا  اب  ار  نیدلاو  نهذ  رگید  راب 

: هنومن روط  هب 

رد لیصحت  هب  هداوناخ  هناخ و  زا  رود  رتمولیک  اهدص  یگنهرف ، بوشآرپ  عاضوا  نیا  رد  هک  تسا  نیا  رد  نامدرجم  رتخد  ریخ  ایآ  ، 
رد مه  نآ  هاگشناد ،

137 ص :
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؟ دزادرپب تسین ، شمادختسا  يارب  يا  هنیمز  مه  هعماج  رد  درادن و  وا  تیسنج  اب  یبسانت  هک  يا  هتشر 

؟ تسا ناشجاودزا  نس  شیازفا  ندرک و  جاودزا  رید  رد  ام  نادنزرف  ریخ  ایآ 

تیّدج و اب  دنناوتب  دعب  ات  دننک  نشور  ناشدوخ  اب  نید ، رب  ینتبم  یتخانش  تهج  زا  ار  ناشدوخ  فیلکت  لوا ، دیاب  نیدلاو  نیاربانب ،
.دنشاب یبوخ  ناهاوخریخ  تیعطاق 

دنشاب هاگ  نادنزرف آ  يدعُبدنچ  ياهزاین  زا  . 3

.دوب دهاوخن  ریذپ  ناکما  اه  زاین  نآ  نیمأت  يدُعب و  دنچ  ياه  زاین  تخانش  نودب  تیبرت 

دوخ یعقاو  تیمویق  تیالو و  دنناوت  یمن  دنا ، هجوت  یب  شیوخ  نادنزرف  یحور  یناور و  یفطاع ، یمسج ، ياهزاین  هب  هک  ینیدلاو 
.مینک يّدج  هجوت  نادنزرف  ياهزاین  هب  هکنیا  رگم  تسین  يا  هراچ  يراذگریثأت  يارب  نیاربانب ، .دننک ، تابثا  هب  ار 

دنشاب هتشاد  یفاک  داوس  ملع و  . 4

اهروتـسد و يانبم  هک  دننک  كرد  نادنزرف  دـنهد و  شیازفا  ار  دوخ  داوس  ییاناد و  نیدـلاو  هک  هزادـنا  ره  هب  .دروآ  یم  تهبُا  ملع 
.دبای یم  شیازفا  نیدلاو  زا  نانآ  يریذپ  فرح  ۀنیمز  تسا ، ییاناد  تریصب و  یهاگآ و  نیدلاو ، ياه  شرافس 

تیاعر رایسب  هداوناخ  رد  اه  تمرح  میرح و  مه  هتشذگ ، رد  یفرط  زا  .دندوب  لقاع  رایسب  یلو  دنتشادن ؛ داوس  اه  یمیدق  زا  یـضعب 
مه دش و  یم 

138 ص :
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.دنتشاد دوخ  نادنزرف  رب  يدایز  طلست  نیدلاو  ور  نیازا  لوصا ؛

.هبرجت ۀطساو  هب  ای  ملع  يور  زا  ای  دنراد : یهاگآ  ام  زا  رتشیب  نیدلاو ، دننادب  اه  هچب  هک  تسا  نیا  تسا ، مهم  هچنآ 

دنشاب لداع  دیاب  هکلب  دنشاب ؛ ملاظ  دیابن  . 5

(1) .دیسر دهاوخن  ناملاظ  هب  تیالو  نآرق ، ساسا  رب  هک  ارچ  دراد .؛ تمصع  ّیلو  هک  دوب  نیا  ّیلو  ياه  یگژیو  زا  یکی 

دوش یم  ثعاب  ندرک  راتفر  هنالداع  .میـشابن ، ملاظ  مینک و  دروخرب  هنالداع  نامنادـنزرف  اب  میناوت  یم  یلو  میتسین ؛ موصعم  ام  يرآ ،
.دوش رتشیب  ام  يراذگریثأت  تردق  هک 

شیوخ تیالو  ةدننک  فیعـضت  هتـسنادان  دنز ، یم  کتک  ار  دوخ  دنزرف  هک  يردپ  ای  دـنک  یم  نیهوت  شیوخ  دـنزرف  هب  هک  يردام 
.تسا

139 ص :

(. 124 هرقب ، نیِملاَّظلا (. ) يِدْهَع  ُلانی  ال  - ) 1
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140 ص :
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ینید تیبرت  رد  هصق  شقن  مجنپ : لصف 

هراشا

.تسا یتیبرت  ياه  شور  زا  یکی  ییارس  ناتساد  ییوگ و  هصق 

ییوگ هصق  زا  اه  ناسنا  تیبرت  تیاده و  يارب  نآرق  رد  تسانـشآ ، شقلَخ  داعبا  یمامت  اب  تسا و  رـشب  قلاخ  دـنوادخ ، هک  اجنآ  زا 
، نیا ربانب  .تسا  هتخادرپ  ناـنآ  شرورپ  تیبرت و  هب  صـصقلا » نسحا   » نآرق لوق  هب  اـه و  ناتـساد  نیرتهب  ِناـیب  اـب  هدرک و  هدافتـسا 

هدافتسا بولطم  وحن  هب  دندنم ، هقالع  نآ  هب  ناکدوک  مامت  هک  باذج  ةویش  نیا  زا  دنناوت  یم  دوخ  نادنزرف  یبرم  ناونع  هب  نیدلاو 
ینید و تاـعوضوم  ننـس و  بادآ و  زا  يرایـسب  تسا ، تیبرت  ۀـلوقم  رد  میقتـسم  ریغ  یـشور  هک  هویـش  نـیا  ندـیزگرب  اـب  دـننک و 

.دننک لقتنم  ناکدوک  هب  ار  یقالخا 

هاگ آدوخان  ریبعت  تصرف  هصق ؛

هب لماک ، یتوکـس  رد  اه  نآ  مییوگ ، یم  هصق  اـه  هچب  يارب  یتقو  هک   (1) تسا هدیقع  نیا  رب  تسودنامحر  یفطصم  داتـسا  بانج 
.تسا يرادنپ  تاذ  مه  ِدایرف  توکس ، نیا  اما  دنهد ؛ یم  شوگ  نآ 

وا .دنک  یم  راتفر  هصق  ياه  تیصخش  اب  هارمه  هک  دوش  یم  رایع  مامت  هب  يرگیزاب  شدوخ ، نورد  رد  هصق  عورش  اب  كدوک 

، دراذگ یم  هصق  نامرهق  ياج  ار  دوخ  دراد ، روضح  ثداوح  مامت  رد 

143 ص :

.نآ مسر  هار و  تیمها و  ییوگ ،؛ هصق  تسودنامحر ، یفطصم  کن : - 1
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دنناـم كدوک  .دوـش  یم  هارمه  ناتـساد  ياـه  تیـصخش  ياـه  فدـه  اـه و  ناـمرآ  اـب  و  ددـنخ ، یم  دـگنج ، یم  دـنک ، یم  هیرگ 
ار هـصق  قـالخ  روـصت  مـسجت و  عـقاو ، رد  دزاـس و  یم  ار  اـه  تیـصخش  اهدادـیور و  هـنت  کـی  هـک  دوـش  یم  يراـهق  نادرگراـک 

،. دریگ یم  میمصت  هصق  نامرهق  اه و  تیصخش  اب  هارمه  هصق  لوط  رد  كدوک  نینچمه ، .دنک  یم  ینادرگراک 

یم شالت  هصق  نامرهق  هارمه  هب  وا  .دسانـش  یم  ار  تقو  شزرا  درب و  یم  هرهب  دیآ ، یم  شیپ  شیارب  هک  یتصرف  نیرت  کچوک  زا 
تساجنیا زا  دوش و  یم  رـضاح  اه  هنحـص  ۀمه  رـس  دنک و  یم  تکرح  وا  ياپ  هب  اپ  تسا ، حرطم  هک  یفده  هب  ندیـسر  يارب  دنک و 

نیا دـنک و  یم  هدافتـسا  ینهذ  ةریخذ  نیا  زا  بساـنم  اـه ي  ناـمز  رد  دزیر و  یم  شنهذ  ۀـنیجنگ  رد  ار  هصق  ياـه  هبرجت  ۀـمه  هک 
.تسا هصق  يوداج  ریثأت  نامه 

.دشک یم  ریوصت  هب  ناشیارب  وگ  هصق  هک  دنتسه  ییابیز  يایند  رگاشامت  ناوجون  كدوک و  هصق  لوط  مامت  رد 

یم رارقرب  هصق  اـب  یمیمـص  يا  هطبار  هکلب  دزرو ؛ یم  تداـسح  هن  دروخ و  یم  ار  ناـمرهق  ترـسح  هن  دونـش ، یم  ار  هصق  كدوک 
يرادنپ تاذ  مه  اب  ناکدوک  .دنک  هبلغ  تالکـشم  رب  دناوت  یم  هصق  نامرهق  ياپ  هب  اپ  دنک و  یم  كرد  ار  زیچ  همه  كدوک  .دـنک 

دننام ناش ، هتشادن  ياه  تیـصخش  ای  یندیـشوپ و  یندروخ و  کسورع و  زا  معا  دوخ  ۀتـشادن  ياهزیچ  مامت  دنناوت  یم  اه  هصق  رد 
رد تسا ، هدش  غیرد  وا  زا  هک  ار  یقح  دناوت  یم  كدوک  یتح  .دنریگب  سنُا  اه  نآ  اب  دـننک و  هبرجت  ار  گرزب  ردام  ای  ردـپ ، ردام ،

.دبایب هصق 

اه و هتساوخ  مامت  هک  دهد  یم  تصرف  كدوک  هب  هصق 
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یگدنز رگید  ياه  هرود  يانبریز  یکدوک  ةرود  عقاو ، رد  .دسانـشب  ار  یگدنز  طیحم  دـنک و  ریبعت  ار  دوخ  هاگآدوخان  ییاهاوتحم 
روـط هچ  هک  دزوـمآ  یم  كدوـک  هـب  هـصق  نـینچمه ، .دـشاب  رثؤـم  اـنبریز  نـیا  يزاـس  مـکحم  رد  دـناوت  یم  ناتـساد  تـسا و  درف 

.دسرب لامک  هب  ودهد  دشر  ار  شتیصخش 

زا ار  دوخ  دنارذگب و  رس  تشپ  ار  یبلط  لالقتسا  و  یعامتجا ، یفطاع ، نارحب  دننام  یی  اه  نارحب  دنک ، یم  کمک  كدوک  هب  هصق 
.دنک هیلخت  ار  شا  ینورد  ياه  بارطضا  دشکب و  نوریب  يالو  لگ  يال 

یم يزیچ  زا  ناکدوک  عقوم  ره  هک  تسا  نیا  هجوتروخرد  هک  ۀتکن  .دـشخب  یم  وا  هب  يا  هدوسآ  لایخ  هصق  شوخ  نایاپ  نینچمه ،
ياه بارطـضا  اه و  سرت  نیا  اه  هصق  ضوع ، رد  دنریگ ، یم  هدیدان  ار  اه  نآ  ردام ، ردـپ و  دـنراد و  شکمـشک  دوخ  اب  دنـسرت و 

زا سرت  ییادـج ، زا  سرت  گرم ، زا  سرت  .دـننک  یم  تبحـص  ناش  هراـبرد  میقتـسم  دـنریگ و  یم  يدـج  ار  ناـناوجون  ناـکدوک و 
یبوخ و هب  مه  اب  لاس  نایلاس  ات  اه  نآ  هک  دـبای  یم  ناـیاپ  هلمج  نیا  اـب  هصق  یتقو  هک  كدوک  رد  تسا  ییاـه  سرت  ...و ، شنزرس 

.دروخ یمن  بیرف  رگید  كدوک  دنور و  یم  نیب  زا  دندرک ، یگدنز  یشوخ 

ساسحا لقع و  ییافوکش  هصق و 

.دنهد یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  ساسحا  لقع و  ینعی  كدوک ، تیصخش  ییافوکش  رصنع  ود  ره  اه  هصق  تسا ، دقتعم  یکـسیولپ  انآ 
هدش نایب  نارگید  تیکلام  هب  مارتحا  هدش ، هدیگنج  ینیمزرس  رطاخ  هب  رگا  اه  هصق  نورد  رد 
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هصق تقیقحرد ، .تسا  هدرک  تیوقت  كدوک  رد  ار  ییوجون  راکتبا و  حور  هدرک ، هدافتسا  يا  هلیسو  زا  هصق  تیصخش  رگا  تسا و 
.دنهد یم  دای  ناکدوک  هب  ار  ندیشیدنا  تسرد  اه 

رد ار  یقـالخا  ياـه  فدـه  شیوـخ و  هب  هنـالاعف  یهد  لکـش  یقـالخا ، ماـکحا  زا  يوریپ  هةویـش  یقـالخا ، ياـه  نوناـق  اـه  هـصق 
دنک و یم  تکرح  حور  یلاعت  تمـس  هب  ناوجون  كدوک و  هصق  رد  .دـنهد  یم  ینیب  ناهج  وا  هب  دـنزیر و  یم  كدوک  هاگآدوخان 

.دنک یم  تشادرب  هصق  زا  كدوک  هک  تسا  یقالخا  ياه  شزرا  ورگ  رد  تکرح  نیا 

رگید درادـن ، يزاب  بابـسا  هک  دـشخب  یم  يرگید  كدوک  هب  ار  شبولطم  يزاـب  بابـسا  كدوک  يا  هصق  رد  رگا  لاـثم ، ناونع  هب 
هدش ریـسا  یناویح  هصق  رد  دنیبب  هک  دمهف  یم  یتقو  ار  يدازآ  شزرا  كدوک  نینچمه ، .تسین  ندیـشخب  شزرا  حیـضوت  هب  يزاین 

.تسا

هلمج زا  .تسا  هدرک  كرد  یتحار  هب  ار  نیا  هدوب و  تاناویح  ینابرهم  یلدمه و  يراکمه و  دهاش  اهراب ، اهراب و  هصق  رد  كدوک 
، دیُما يراکادف ، ندوب ، عناق  دهع ، هب  يافو  يریذـپ ، تیلوئـسم  دـبای ، یم  اه  هصق  نایم  رد  كدوک  هک  يرگید  یقالخا  ياه  شزرا 
، تیناـسنا سفن ، تزع  يرورپ ، عوـن  یتـسود ، ناـسنا  فاـصنا ، تلادـع ، مالّـسلا ، ) مهیلع  ) همئا رداـم و  ردـپ و  هب  قـشع  تعاـجش ،

.تسا ینتورف  ییارگ و  تقیقح 

.دنکن لمع  هدز  باتش  هک  دریگ  یم  دای  درب و  یم  یپ  ینادان  يدب  ییاناد و  شزرا  هب  كدوک  نینچمه ،

ینید و یقـالخا و  ياـه  شزرا  قوذ ، تمالـس  نیا  تسا و  هدوـب  قوذ  تمالـس  ياراد  نوگاـنوگ  ياـه  نرق  رد  هصق  عوـمجم ، رد 
هعماج تمالس  هب  هک  هتشاد  يرابرپ  یعامتجا 
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.تسا هدرک  يرثؤم  رایسب  کمک 

 . تساه ینامرهق  بادآ و  بهذم ، اه ، تنس  خیرات ، زا  راشرس  اه  هصق  هک  تفگ  دیاب 

هلیل ریدـغ ، نابرق و  دـیع  ۀفـسلف  هکنیا  هن  رگم  .دـنوش  یم  انـشآ  دوخ  روشک  ینید  یلم و  گنهرف  اب  اـه  هچب  یبهذـم  ياـه  هصق  رد 
مهیلع ) همئا یگدنز  تداهـش و  دلوت و  ياه  هصق  .دنا  هدـش  لقن  هنیـس  هب  هنیـس  هصق  تروص  هب  هک  هدوب  ییاه  تیعقاو  ...و ، تیبملا 

.تسا یمالسا  ياه  شزرا  لاقتنا  ثعاب  همه  همه و  مالّسلا ، )

.دننک یم  یگدنز  اه  هصق  يایند  رد  ناکدوک  هک  درک  هجوت  دیاب 

یگتـسب لد  نیا  .دننک  یم  لابند  ار  اه  هصق  زین  باوخ  ملاع  رد  یتح  دنباوخ و  یم  دنوش ، یم  رادیب  دـننک ، یم  يزاب  هصق  اب  اه  نآ 
دنزومآ یم  یبلاطم  اه  هصق  زا  اه  هچب  نینچمه ، .دنراپس  یم  شوگ  هصق  هب  شمارآ  اب  اه  هچب  نیرت  غولـش  یتح  هک  تسا  يدح  هب 

(1) .دنداد یمن  ناشن  یتبغر  اه  نآ  يریگدای  هب  زگره  رگید ، ياه  تیعقوم  رد  دیاش  هک 

هب هکارچ  دراد ؛ دوجو  همه  يارب  نآ  زا  هدافتـسا  ناـکما  هک  تسا  تیبرت  رازبا  نیرترثؤـم  نیرت و  نازرا  نیرت و  هداـس  ییوـگ ، هصق 
زا دراد و  كدوک  یگدـنز  رد  یمهم  شقن  وـس  کـی  زا  ییوـگ  هصق  بیترت ، نیا  هب   (2) .درادن زاین  یتامدقم  هلیـسو و  هنوگ  چـیه 

، ندوب رثؤم  نیع  رد  ناـکدوک  تیبرت  دـشر و  رد  نآ  زا  هدافتـسا  ور  نیا  زا  تسا ؛ هنیزه  نودـب  سرتـسد و  رد  يرازبا  رگید ، يوـس 
زا دراوم  رثکا  رد  هزورما ، هک  دهد  یم  ناشن  تیعقاو  دوجو ، نیا  اب  .تسا  هفرص  هب  نورقم  هداس و 
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ار ناکدوک  يارب  ییوگ  هصق  ۀفـسلف  هنوگچ  ییوگ ، هصق  اب  ناسنا  يرطف  دنویپ  دـید  دـیاب  لاح  .تسا  هدـش  تلفغ  یتیبرت  رازبا  نیا 
شیالآ یب  ریمـض  رتریذپ و  فاطعنا  ۀـیحور  دـنرت و  کیدزن  ترطف  هب  ناکدوک  نوچ  تفگ :، دـیاب  هنیمز  نیا  رد  .دـنک  یم  هیجوت 

ياه هصق  نتفگ  ور  نیا  زا  دنریذپ ؛ یم  ریثأت  دنرب و  یم  تذل  نآ  زا  دندنم ، هقالع  ییوگ  هصق  هب  اهرت  گرزب  زا  شیب  دـنراد ، يرت 
نانآ یحور  یلاعت  يرکف و  دـشر  يارب  یلماع  دراذـگب و  ناشـشنک  شنم و  رب  یتبثم  یتیبرت  تاریثأت  دـناوت  یم  اـه  نآ  يارب  بوخ 

(1) .دشاب

دوخ تیوه  نییعت  ناهج و  موهفم  فشک  هصق ؛

نّیعت شتیوه  هب  نآ  هانپ  رد  دـبایب و  دـنک ، یم  یگدـنز  نآ  رد  هک  ار  یناـهج  ياـنعم  هک  تسه  هدوب و  نآ  لاـبند  هب  هشیمه  ناـسنا 
هب ناسنا  بذج  مهم  رایسب  لماوع  ییوگ و  هصق  ياه  هفسلف  زا  یکی  تیوه ، يریگ  لکش  ناهج و  موهفم  فشک  ور  نیا  زا  .دشخب 

.تسا ییوگ  هصق 

تیعقاو هب  تبـسن  دارفا  هاگدـید  رد  رییغت  داـجیا  يارب  یتصرف  ناـهج و  نیا  رد  نتـسیز  هنوگچ  ناـیب  يارب  هار  نیرتـهب  ییوگ ، هصق 
یبایتسد ياه  شور  تایقالخا و  یگدنز ، تسرد  ياه  هویش  تقیقح ، تخانش  رد  ار  نابطاخم  ناوت  یم  نآ  زا  هدافتـسا  اب  هک  تسا 

(2) .درک يرای  تیقفوم  لامک و  هب 

هزات هک  ناکدوک  يارب  هژیو  هب  ییوگ  هصق  .دنوش  شیوخ  ناهج  موهفم  انعم و  فشک  هب  قفوم  قیرط  نیا  زا  ات 
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.تسا رادروخرب  يرتشیب  تیمها  زا  دنتسه ، نآ  رتشیب  هچ  ره  تخانش  بلاط  دنا و  هتخادرپ  یتسه  ناهج  اب  طباور  شرتسگ  هب 

قیرط زا  ناهج  حیحـص  موهفم  فشک  اب  دریگ و  یم  لکـش  یکدوک  نینـس  رد  هک  دارفا  تیوه  زا  يا  هدـمع  شخب  رگید ، يوس  زا 
نابز زا  هک  يا  هصق  ياه  تیـصخش  زا  يریگ  وگلا  نیارب ،  هوالع  .دوش  یم  لیهـست  يدایز  دودح  ات  دـیآ  یم  تسد  هب  ییوگ  هصق 

(1) .تسا رثؤم  كدوک  تیوه  يریگ  لکش  رد  زین  دوش  یم  نایب  وگ  هصق 

هب دوخ  صاخ  نایب  تالاح و  اـب  وگ  هصق  (2) و  تـساه نآ  تیعقوم  عضوم و  رادومن  اه ، تیـصخش  راتفگ  تاکرح و  هصق ، ره  رد 
دبلاک رد  ار  یگدـنز  حور  دـنناوت  یم  وا  ریثأت  تحت  ناکدوک  هک  يوحن  هب  دـشخب ، یم  ییایوپ  یگدـنز و  اهراتفگ  تاکرح و  نیا 

يریذپوگلا اب  ار  شیوخ  تیوه  دنریگ و  ارف  ار  ناشتبثم  ياهرادرک  شنم و  دوش ، یم  ثعاب  رما  نیمه  .دننک  ساسحا  اه  تیـصخش 
.دنیامن يزیر  هیاپ  اه  نآ  زا 

زا یکی  زین  ییوـگ  هصق  دـبای و  یم  یلجت  تـلم  نآ  رنُه  رد  تـلم  ره  ياـهرواب  اـه و  شزرا  شنیرفآ و  ماـظن  رارـسا  یلکروـط ، هـب 
یگدـیچیپ تاماهبا و  دـنزاسب و  ار  دوخ  ات  دـنک  یم  کمک  اه  نآ  هب  دارفا  نتخاس  هبنتم  رایـشوه و  اب  وگ  هصق  .تسا  نآ  ياهدومن 

رب یتبثم  یتیبرت  تاریثأت  دناوت  یم  اه  نآ  حیحـص  هتخپ و  نایب  اه و  هصق  تسرد  باختنا  نیاربانب ، .دننک  لح  ار  ناش  یگدـنز  ياه 
ناهج موهفم  فشک  قیرط  زا  رما  نیا  .دراذگب  دنراد ، يرت  شیالآ  یب  ریمـض  رتریذپ و  فاطعنا  ۀیحور  هک  ناکدوک  شنک  شنم و 

نییعت و 
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(1) .دوش یم  لیهست  شیوخ  تیوه 

زا يریگ  هرهب  اب  دـناوت  یم  يرگید  ملعم  ره  زا  شیب  اه ، نآ  قطنم  شریذـپ  ناـکدوک و  ياـیند  اـب  ندوب  انـشآ  تروص  رد  وگ  هصق 
ملق اب  هچنآ  دشاب ، نئمطم  دراکب و  دوخ  نابطاخم  ریمـض  رد  ار  یناسنا  یقالخا و  یبهذم و  ياه  شزرا  ۀمه  رذب  ییوگ ، هصق  نونف 

.تسین یندودز  مه  هبرجت  ملع و  لقع و  ۀبرح  اب  یتح  یلاس  گرزب  رد  تسا ، هدـش  کح  كدوک  لد  ساسح  ۀحفـص  رب  رنُه  رثؤم 
ناونع هب  ار  يرادم  تمدخ  يرادم و  یبوخ  يرادم ، یتسود  يرادم ، شزرا  دهد ، یم  تصرف  ناسنا  هب  ییوگ  هصق  بیترت ، نیا  هب 

(2) .دنزب گنچ  تباث  ياهرادم  نیا  هب  شیوخ  ظفح  يارب  شیاه  تریح  اه و  ساره  رد  دنک و  كرد  اه  هصق  تباث  ناگژاو 

بطاخم رب  ییوگ  هصق  ریثأت  ییارچ  یگنوگچ و 

هراشا

یم اه  نآ  رد  یتارییغت  داجیا  ثعاب  تعرس  هب  ور  نیا  زا  دهد و  یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  دوخ  نابطاخم  میقتـسمریغ  روط  هب  وگ  هصق 
.تسا یلیلد  هچ  هب  يراذگریثأت  نیا  دید  دیاب  لاح  .دوش 

كدوک تعیبط  اب  ییوگ  هصق  تبارق  . 1

تفایرد يارب  يدایز  یگدامآ  ناـسنا ، نهذ  .تسا  كدوک  تعیبط  اـب  ییوگ  هصق  تبارق  ییوگ ، هصق  ۀفـسلف  نیرت  ییاـنبم  نیلوا و 
تبارق دراد و  هصق 

150 ص :

، . تعاس یب  ياه  مدآ  هنارکش ، هللادسا  کن :  - 1
.نامه - 2
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یعیبط لایما  فطاوع و  کیرحت  قیرط  زا  دـنک و  یم  ینتـشاد  تسود  بلاج و  وا  يارب  ار  عوضوم  كدوک ، تعیبط  اـب  ییوگ  هصق 
(1) .دهد یم  شیازفا  ار  يریگدای  تعرس  تبغر ، نیا  نینچمه  .دوش  یم  وا  رد  تبغر  داجیا  ثعاب  شا 

هاگ آدوخان  یبای  قباطت  . 2

.دراذـگ یم  ریثأـت  هدـنناوخ  رب  تواـفتم  حطـس  ود  رد  هک  دراد  دوـجو  تخاـس  فرژ  تخاـسور و  راـتخاس  ود  ییوـگ  هصق  ره  رد 
یحطـس رد  اهنت  ور  نیا  زا  دونـش ؛ یم  ییوگ  هصق  ماگنه  بطاخم  هک  تسا  تاراـبع  یلاوت  اهادـص و  تـالمج ، ناـمه  تخاـسور 

، هاگآدوخان یحطس  رد  ار  كدوک  هک  تسا  يرصانع  ةدننک  مهارف  تخاس ، فرژ  .دنک  یم  لاغـشا  ار  كدوک  هاگآدوخ  يرهاظ ،
بذـج رد  وـگ  هصق  ياـه  تراـهم  ریاـس  ناـیب و  نحل و  ریثأـت  قـیرط  زا  رما  نیا  .دـناسر  یم  رت  قـیمع  یناـعم  كرد  هب  فرژ ، اـما 

.دریگ یم  ماجنا  نابطاخم ،

یبای قباطت  اما  دوش ؛ شومارف  يدوز  هب  تسا  نکمم  دـتفا ، یم  قافتا  يرهاظ  حطـس  رد  هچنآ  هک  تسا  نآ  هنیمز  نیا  رد  مهم  ۀـتکن 
.دراذگ یم  اج  هب  يرترادیاپ  رتشیب و  ریثأت  دریگ ، یم  ماجنا  میقتسمریغ  روط  هب  نوچ  هاگآدوخان ،

اب ماهبا و  زا  يا  هلاـه  رد  ًاـمومع  رگید ، يوس  زا  (2) و  .دـنک یم  زیهرپ  یعیبطریغ  دـماج و  کشخ ، تارابع  زا  وس  کی  زا  وگ  هصق 
.دوش یم  رجنم  ربنایم  میقتسمریغ و  يراذگریثأت  هب  هک  دراد  يدایز  تیباذج  وا  نابز  ور  نیا  زا  دیوگ ،؛ یم  نخس  نیدامن  ینابز 

151 ص :

(، هوزج ( ؛ ییوگ هصق  دعاوق  لوصا و  ینغ ، اضر  کن : - 1
.ناکدوک تایبدا  داژن ، يراعش  ربکا  یلع  کن : - 2
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.دنک یم  لیدبت  یشزومآ  یتیبرت و  يرازبا  هب  ار  ییوگ  هصق  میقتسمریغ ، عیرس و  ریثأت  نیا 

نیا زا  دنهد و  یم  لاقتنا  ناکدوک  هب  میقتـسمریغ  روط  هب  ار  یتیبرت  لوصا  دوخ  باذـج  نیریـش و  نایب  اب  اهوگ  هصق  بیترت ، نیا  هب 
هبرجت .دـنهد  یم  تعـسو  ار  ناشراکتبا  لّیخت و  ةوق  یتخانـش و  ییابیز  یبدا و  قوذ  اه ، نآ  تغارف  تاقوا  ندرکراـبرپ  نمـض  هار ،

هب میقتـسم ، شزومآ  هار  زا  زگره  دندنب ، یم  راک  هب  یلمع  یگدنز  رد  دننک و  یم  بسک  هار  نیا  زا  ناکدوک  هک  ییاهب  نارگ  ياه 
ناکدوک يارب  هژیو  هب  ییوگ ، هصق  هب  ار  ناـسنا  هک  تسا  یلماـع  هصق ، میقتـسمریغ  عیرـس و  ریثأـت  ور  نیا  زا  دـمآ ؛ دـهاوخن  تسد 

.دراد یماو 

: زا تسا  ترابع  ناکدوک  يارب  ییوگ  هصق  مهم  رایسب  ياه  هفسلف  هلمج  زا  هک  دش  مولعم  اجنیا  ات 

؛ يرشب ترطف  اب  ییوگ  هصق  دنویپ  . 1

؛ ییوگ هصق  يوترپ  رد  دوخ  تیوه  نییعت  ناهج و  موهفم  فشک  ناکما  . ، 2

 . ییوگ هصق  میقتسمریغ  عیرس و  يراذگریثأت  . 3

.تسا هتخادرپ  ییوگ  هصق  هب  اه  نآ  ریثأت  تحت  مه  زاب  دشاب ، هدرکن  هجوت  زین  اه  هبنج  نیا  هب  زگره  رشب ، رگا  یتح 

ییوگ هصق  رب  دیکأت 

هکس زا  ار  ییوگ  هصق  پاچ ، تعنـص  طخ و  شیادیپ  دوش ، وگ  هصق  نابز  زا  هصق  ندینـش  نیزگیاج  تسناوت  یم  هصق  ۀعلاطم  رگا 
(1) .درکن زاین  یب  وگ  هصق  اب  نتفرگ  رارق  ورردور  هصق و  ندینش  زا  ار  ناسنا  تاناکما ، نیا  اما  تخادنا ؛ یم 

152 ص :

.نآ مسر  هار و  تیمها و  ییوگ ؛ هصق  تسودنامحر ، یفطصم  - ) 1
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وگ هصق  ۀنادنمرنه  نایب  اه و  تلاح  .تسا  نابطاخم  رب  هنادـنمرنه  يوق و  ياه  هصق  ییوگزاب  رتشیب  يراذـگریثأت  عوضوم  نیا  لیلد 
هکارچ  (1) .؛ دـشاب يرتراگدـنام  رت و  ینغ  دزادرپ ، یم  هعلاطم  هب  دوخ  هک  یتقو  هب  تبـسن  هصق  زا  درف  يریذـپرثا  دوش ، یم  ثعاـب 

رد رورـس  يداش و  بجوم  دننک و  قلخ  ار  یتاروصت  دنراذگب ، ریثأت  تاساسحا  يور  دنـشاب ، هدننیرفآ  دـنناوت  یم  هدـنز  ياه  هملک 
(2) .دنوش ناگدنونش 

هب شنیریـش  ناـیب  وگ و  هصق  مرگ  سفن  .تسوگ  هصق  ناـیب  زرط  تراـهم و  نوهرم  ناـکدوک ، يارب  هصق  ییاور  ییاـبیززا و  یمین 
ینـس هورگ  يارب  هژیو  هب  ییوـگ ، هصق  زا  هبنج  نیا  .دـسر  یم  رظن  هب  فـطل  یب  درـس و  نآ  نودـب  هـصق  تـسا و  هـصق  حور  ۀـلزنم 

وا يارب  ییوگ  هصق  دشاب ، ندـناوخ  هب  رداق  كدوک  دوخ  یتقو  یتح  تفگ ، ناوت  یم  هک  تسا  رادروخرب  یتیمها  نانچ  زا  كدوک 
كرد و نیا  دـنک و  یم  ساسحا  رتهب  ار  يرنه  تارابع  تاملک و  ریواصت و  ییابیز  قیرط  نیا  زا  كدوک  هکارچ  دوش ؛ یم  هیـصوت 

(3) .دراد وا  ۀقیلس  قوذ و  لماکت  یگدنزاس و  رد  يدایز  تیمها  يرنه  ساسحا 

.دوش یم  نآ  ۀـعلاطم  رب  هصق  ندینـش  ناحجر  ثعاب  هک  تسا  يرگید  ۀفـسلف  ییوگ  هصق  رد  هیوسود  طابترا  دوجو  نیا ، رب  هوـالع 
(4) .دـننک یم  تکرـش  نآ  رد  ناسکی  روط  هب  كدوک  وگ و  هصق  ِلاس  گرزب  هک  تسا  هیوسود  یناـسنا و  يدادـیور  ییوگ ، هصق 

نایرج رد  كدوک  ندوب  لعفنم  زا  تکراشم ]  ] رما نیا 

153 ص :

 (. .ییوگ هصق  دعاوق  لوصا و  ینغ ، اضر  کن : - 1
 . غایا لزق  ایرث  ۀمجرت  قالخ ؛، شیامن  ییوگ و  هصق  زربمچ ، یئوید  - 2

، .ناکدوک تایبدا  داژن ، يراعش  ربکا  یلع  - 3
.اینزورهب لامک  ۀمجرت  دنراد ؛، زاین  هصق  هب  ناکدوک  میاهلتب ، ونورب  کن : - 4
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نیب رد  دـهد  یم  هزاجا  دوخ  هب  كدوک  هک  يوحن  هب  دـهد ؛ یم  ضارتعا  تلاخد و  ناکما  وا  هب  دـنک و  یم  يریگولج  ییوگ  هصق 
ییادـیپان درذـگن و  تالوهجم  رـس  زا  دـنک ، لماک  ار  شتاعالطا  ای  دزاس و  حرطم  ار  دوخ  شـسرپ ، هرطاخ و  حرط  اـب  ییوگ ، هصق 

.دمهفب ار  هصق  ياه 

شرورپ هب  دیامن ، یم  كرد  رتهب  ار  شیوخ »  » دوجو دنک ، یم  تکرش  ییوگ  هصق  رد  يرتشیب  قایتشا  اب  كدوک  رما ، نیا  ۀجیتن  رد 
(1) .دزادرپ یم  شیوخ  تیقالخ  لیخت و  تردق  اهدادعتسا و 

كدوک هک  دوش  یم  ثعاب  دـهد و  یم  شیازفا  ار  كدوک  یملع  یـشوه و  یعامتجا ، ینابز ، ياه  تراهم  ییوگ  هصق  عومجمرد ،
عیرس و يریذپریثأت  تیوه و  نییعت  ناهج و  یبایانعم  ناکما  دوش و  رادروخرب  لاس  گرزب  دارفا  اب  کیدزن  یفطاع  دنویپ  يایازم  زا 
ور نیا  زا  دـیآ ؛ یم  تسد  هب  هیوس  ود  طابترا  دوجو  لـیلد  هب  راـثآ  نیا  ۀـمه  .دزاـس  یم  مهارف  رتشیب  كدوک ، يارب  ار  میقتـسمریغ 

.تسین راثآ  نیا  ةدننک  مهارف  كدوک  دوخ  طسوت  هصق  ۀعلاطم 

هـصق مهم  ياه  تیلباق  زا  یکی  هک  يو  يرایـشوه  نهذ و  شرورپ  كدوک و  لایخ  نادیم  شرتسگ  هکنیا  رگید  هجوتروخرد  ۀـتکن 
؛ دبای یم  شیازفا  يریگ  مشچ  وحن  هب  ییوگ  هصق  قیرط  زا   (2)، تسا

ار شا  يرورپ  لایخ  ياه  هچیرد  هتخاس ، لتخم  هتفشآ و  ار  نآ  هدنونـش ، رایـشوه  ریمـض  ندرک  یثنخ  اب  دناوت  یم  وگ  هصق  هکارچ 
رتشیب هتکن  نیا  يروآدای  اب  رما  نیا  تیمها  .دبای  هار  درف  هاگآدوخان  هب  قیرط  نیا  زا  دیاشگب و 

154 ص :

.یبهذم یلم  گنهرف  تیوقت  شرورپ و  رد  ییوگ  هصق  شقن  نارگیدوزورفا  یلعمالغ  - 1
 . ییوگ هصق  دعاوق  لوصا و  ینغ ، اضر  کن : - 2
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(1) .دراد یساسا  شقن  كدوک  رب  عیرس  میقتسمریغ و  يراذگریثأت  رد  هاگآدوخان  هب  ذوفن  هک  دوش  یم  مولعم 

نیا .دـشخب  یم  زین  ار  لیخت  ۀـنادازآ  نایب  تئرج  تراسج و  وا  هب  دراد ، كدوک  لایخ  شرورپ  رد  هک  یـشقن  رب  هوالع  ییوگ  هصق 
رد .دـشاب  هتـشاد  یلیلحت  يرکفت  لئاسم ، اب  دروخرب  رد  دوش  یم  بجوم  دـهد و  یم  مظن  راتخاس و  وا  نهذ  هب  ناـمز  رورم  هب  راـک 

.دبای تسد  شفارطا  ناهج  دوخ و  يارب  ییانعم  هب  رت  یملع  رت و  هناهاگآ  روط  هب  دناوت  یم  هجیتن 

حیضوت رد  .تسا  هعلاطم  ۀلحرم  هب  ندیسر  ریـسم  نیرت  شخبرثا  نیرتهب و  ییوگ  هصق  یکدوک ، نینـس  رد  اه ، نیا  ۀمه  زا  هتـشذگ 
نآ ۀـعلاطم  ةزوح  شرتـسگ  ناـکدوک و  یناوخ  باـتک  حطـس  شیازفا  رد  يوق  یکرحم  ییوگ  هصق  تفگ ، دـیاب  بلطم  نیا  رتـشیب 

شیازفا ار  شتاغل  ۀنیجنگ  درب ، یم  نیب  زا  ار  وا  كرد  تردـق  كدوک و  ندـناوخ  ِتردـق  نایم  ۀلـصاف  ییوگ  هصق  هکارچ  تساه ؛
یم نآ  زا  عنام  دزاس و  یم  سونأم  انشآ و  هدوب ،  هقالع  یب  نآ  هب  تبـسن  ای  هناگیب و  نآ  اب  هک  تایبدا  زا  یتمـسق  اب  ار  وا  دهد ، یم 

(2) .دنک هقالع  یب  باتک  هب  تبسن  ار  كدوک  یناوخدنک ، هک  دوش 

ار ییاه  هصق  دنراد  لیامت  یتح  هک  يوحن  هب  دوش ؛ یم  رتشیب  هعلاطم  هب  ناش  يدنم  هقالع  اه  هصق  رتشیب  هچ  ره  ندینـش  اب  ناکدوک 
كدوک يارب  ییوگ  هصق  ۀفسلف  هکنیا  دوجواب  بیترت ، نیا  هب  .دنناوخب  زین  دوخ  دنا ، هدینش  هک 

155 ص :

«. تیبرت میلعت و  رد  یلیثمت  ياه  هصق  شقن  هداز « ، ردص  انادنام  - 1
.نآ مسر  هار و  تیمها و  ییوگ ؛ هصق  تسودنامحر ، یفطصم  - 2
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يارب ییوگ  هصق  هک  تفایرد  ناوت  یم  يرت  قیمع  یـسررب  رد  دراد ، یـشوپ  مه  وا  دوخ  طسوت  هصق  ۀـعلاطم  ۀفـسلف  اب  يدودـح  اـت 
هصق دنویپ  ور ، نیا  زا  .دنک  یم  هیجوت  ار  هدش  نایب  ۀفـسلف  اب  نآ  رتشیب  هچ  ره  تبارق  هک  تسا  يراثآ  اه و  یگژیو  ياراد  ناکدوک 

میقتـسمریغ عیرـس و  يراذـگریثأت  ییوگ و  هصق  وترپ  رد  دوخ  تیوه  نییعت  ناهج و  موهفم  فشک  ناکما  يرـشب ، ترطف  اب  ییوگ 
.دوش یم  هتخانش  ییوگ » هصق   » ۀفسلف ناونع  هب  لوا ، ۀجرد  رد  نآ 

دوخ تقو  نیرتشیب  نایبرم ، ایلوا و  هدنزومآ ، ابیز و  ياه  هناسفا  ياه و  ناتـساد  تفرعم و  ملع و  ياه  هنیجنگ  دوجو  اب  ام  روشک  رد 
فرـص ار  دوخ  تاـقوا  رتشیب  هسردـم  هناـخ و  رد  زین  نازومآ  شناد  دـنهد و  یم  صاـصتخا  ناـکدوک  یـشزومآ  تاـعوضوم  هب  ار 
بلغا بیترت ، نیدـب  .دـنرب  یم  جـنر  هرمن  ناحتما و  بارطـضا  اه ، سرد  یکـشخ  یتخـس ، زا  دـننک و  یم  لاعف  ریغ  ياه  يریگداـی 

.دننام یم  زاب  تسا ، دمآراک  رکتبم و  قالخ و  ياه  ناسنا  شرورپ  هک  تیبرت  میلعت و  یلصا  فده  زا  نایبرم  ءایلوا و 

نآرق رد  هصق 

ییاه لیثمت  ياه و  ناتـساد  زا  راشرـس  تسا ، ینامـسآ  باتک  نیرت  لماک  لاح ، نیع  رد  نیرخآ و  مالـسا و  ربمایپ  ةزجعم  هک  نآرق 
هب بارعا  شیارگ  لیالد  زا  یکی  دیاش  هدش و  لقن  ناناملـسم  يارب  هصق  نابز  هب  نیـشیپ و  ماوقا  ناربمایپ و  تشذگرـس  زا  هک  تسا 

تروص هب  ياه  ناتساد  نیمه  لقن  زین  مالسا 

156 ص :
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(1) .تسا هدوب  زومآدنپ 

يریگیپ صخـشم  یمایپ  فدـه و  اب  ملع و  يور  زا  هک  یخیرات  یعقاو و  ياهدادـیور  لقن  تیاور و  زا  تسا  ترابع  نآرق  رد  هصق 
رد شا  يزاسریوصت  .دنا ، هدش  هداهن  مه  رانک  رد  هدش  باسح  هدیجنس و  شناگژاو  مامت  تسا ؛ باتک  نیرت  يرنه  نآرق  .دوش  یم 

.دنا هدش  نایب  هزات  يا  هویش  اب  زین  نآرق  ياه  هصق  دراد و  ار  دوخ  ةژیو  ِگنهآ  شرثن  تسا و  جوا 

ندرک ینیع  يارب  يرازبا  هصق  .تسین ، هصق  باـتک  نآرق ، هک  تسا  نیا  تشاد ، رود  رظن  زا  دـیابن  زگره  هـک  يا  هـتکن  نـیرت  مـهم 
لکش و نیرتهب  رد  تخادرپ و  مهم  نیا  هب  دوب ، یهافـش  یناتـساد  تایبدا  هک  يرـصع  رد  ام  ینامـسآ  باتک  تسا و  ینآرق  میهافم 

(2) .درک هضرع  ار  نآ  هویش 

اه نآ  هب  نیون  یـسیون  ناتـساد  هژیو  هب  مولع و  تفرـشیپ  اب  رـضاح  نرق  رد  رـشب  هک  تسا  هتفرگ  راک  هب  هصق  رد  ار  يرـصانع  نآرق 
ار نآ  یـضعب  دنناد و  یم  برغ  دروآ  هر  ار  ناتـساد  زونه  دـننک و  یم  هدرک و  تلفغ  اه  نآ  زا  ناناملـسم  یتح  تسا و  هتفای  تسد 

ناونع هب  هصق  زا  نآرق  .دراد  هدـنزارب  اـبیز و  ياوتحم  لکـش و  ینآرق  ۀـصق  هک  تسا  نیا  تسا ، مّلـسم  هچنآ  .دنرامـش  یم  کـبس 
.تسا هدیشخب  يرترب  نآ  هب  هدرک و  هدافتسا  شزومآ  ۀلیسو  نیرتهب 

لد ياه  لیثمت  اه و  هصق  .تسا  طبترم  ناسنا  یگدنز  هب  زین  اه  نآ  تاعوضوم  دنتسه و  ناسنا  نآرق ، ياه  ناتـساد  ياه  تیـصخش 
اب نآرق  نیشن 

157 ص :

.ناناوجون ناکدوک و  تایبدا  تسود ، نامحر  یفطصم  - 1
مود ۀـیاپ  رتـخد  نازومآ  شناد  سفن  تزع  شیازفا  رد  یهورگ  تروص  هب  ییوـگ  هصق  شور  یـشخبرثا  یناطلـس ، میرم  کـن : - 2

 . ییادتبا

ناکدوک ینید  تیبرت  یلمع  ياهراکهار  ریگب : وتچب  www.Ghaemiyeh.comتسد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 188زکرم  هحفص 174 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14365/AKS BARNAMEH/#content_note_157_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14365/AKS BARNAMEH/#content_note_157_2
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .دننک یم  توعد  لئاسم  يریگدای  يریگ و  تربع  هب  ار  ناگمه  یخیرات ، یناسنا و  یقالخا ، ياه  نومضم 

راهب هک  دـینک  لمأت  نآ  رد  تساهراتفگ و  نیرتابیز  هک  دـیریگب  دای  ار  نآرق  : » دـنیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
(2)« .تساه هصق  نیرت  هدیافرپ  هک  دیناوخب  بوخ  تساه و  بلق  يافش  هک  دیریگب  افش  شرون  زا  تساه و  لد 

هـشیدنا انعم و  اوتحم و  نآ ، زا  رت  مهم  لکـش و  هنامیپ و  فرظ و  هصق  .دناد  یم  دوخ  ياه  فده  تمدـخ  رد  يرازبا  ار  هصق  نآرق 
.تسا

نآرق رد  هصق  تیمها 

هناشن صـصق ، هب  یهلا  تایآ  زا  یمیظع  شخب  صاصتخا  .تسا  رادروخرب  یـصاخ  تیمها  زا  نآرق  رد  هک  تسا  یمیهاـفم  زا  هصق 
هک دناد  یم  یهلا  ۀیطع  یعون  یناسنا ، ۀعماج  يارب  ار  اه  هصق  نایملاع  راگدرورپ  هک  نانچ  .دیآ  یم  رامش  هب  رما  نیا  راکـشآ  ياه 

رشب و يراگتسر  زا  دشخب ، یم  یهاگآ  ناسنا  هب  تسا ، هتسب  شقن  نیشیپ  ياه  تما  ءایبنا و  تشذگرـس  هتـشذگ و  ياهربخ  نآ  رد 
تـشونرس رد  قـمعت  اـب  اـت  دـناوخ  یمارف  رکفت  هشیدـنا و  هب  ار  یمدآ  دـهد ، یم  ربـخ ]  ] لـطاب ۀـهبج  ربارب  رد  ءاـیبنا  نـشور  لـیالد 

زین ماجنارـس  .ددنب  راک  هب  یگدنز  حیحـص  هار  میـسرت  رد  ار  دوخ  ياه  هزومآ  دریگ و  تربع  يزرودرخ  اب  ناینیـشیپ  ناگتـشذگ و 
نینمؤم ربمایپ و  بلق  نانیمطا  بجوم  صصق ، لقن  دنتسه و  تسرد  تسار و  اه  هصق  هک  دزرو  یم  دیکأت  دنوادخ 

158 ص :

.نامه - 1
.( ۀبطخ 108 هغالبلا ، جهن  - ) 2
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(1) .دنرادروخرب یعیفر  ماقم  زا  نآرق  رد  اه  هصق  ور  نیازا  دزاس ؛ یم  تخس  خسار و  دوخ  هار  رد  لد و  يوق  ار  نانآ  هدیدرگ و 

نآرق رد  هصق  ياه  یگژیو 

همـشچرس يا  هژیو  گنهرف  زا  نآرق  اریز  تسا ؛ توافتم  رـشب  گنهرف  تایبدا و  ۀـصرع  رد  نآ  ماع  موهفم  هب  هصق  اب  نآرق  رد  هصق 
هب یهلا  یحو  رد  شواک  رظن و  نیا  رب  هیکت  اب  .تسا  شنیرفآ  ناهج  قیاقح  یهلا و  فراعم  حرط  گنهرف ، نیا  ۀیام  ناج  .دریگ  یم 

: تسا ریز  ياهرایعم  اه و  یگژیو  ياراد  ینآرق  رظنم  زا  هصق  هک  دوش  یم  تفایرد  یبوخ 

؛ تسا هتشذگ  ياهدادیور  اه و  تشذگرس  لقن  رب  شا  هیکت  . 

تسا یتسار  عقاو و  قح و  رب  قبطنم  نآ  ياوتحم  . 

؛ تسا رکفت  نتخیگنارب  يریگ و  تربع  يروحم  ياه  فده  رب  شا  هیکت  نشور و  شمایپ  . 

شا یگدنز  اب  ار  نآ  دبایب و  ناتـساد  رد  ار  دوخ  دیاب  بطاخم  ینعی  دـنا ؛ ینتفای  هکلب  دنتـسین ؛ ینتخاس  ینتفاب و  ینآرق  ياه  هصق  . 
؛ دهد قیبطت 

دنتسین یعقاوریغ  یلیخت و  يا و  هناسفا  ینآرق  ياه  هصق  . 

نآرق رد  يزادرپ  هصق  ياه  کینکت  ياه و  هویش 

اریز دنیآ ؛ یم  رامش  هب  لائر »  » ای ارگ » عقاو   » یبدا هاگدید  زا  نآرق  ياه  هصق 

159 ص :

.. ات 29 هرامش ص 24  رهم ، هام  باتک  نآرق ؛،» رد  هصق  یسانش  ناور  ، » یبوبلم یقت  دمحم  - 1
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.دنا هدش  عقاو »  » دنا و هدوب  قح »  » هک تسا  نآ  صصق  نیا  یلصا  ۀصیصخ 

« ...مینک یم  تیاکح  یتسار  هب  ار  ناشربخ  ام  «؛ (1)  ...( قَْحلِاب ْمُهَأَبَن  کیَلَع  ُّصُقَن  ُنَْحن  )

« تسرد تسار و  تسا  یناتساد  نیا  انامه  .» (2) ؛) میکَْحلا ُزیزَْعلا  َوَُهل  َهَّللا  َّنِإ  ُهَّللا َو  َّالِإ  ٍهلِإ  ْنِم  ام  ُّقَْحلا َو  ُصَصَْقلا  َوَُهل  اذه  َّنِإ  )

(3) .تسا نآرق  رد  هصق  راکشآ  یگژیو  نتشاد ، تیعقاو  ندوب و  یقیقح 

ییاهدادـیور ثداوح و  عوقو  دومث و  داع و  نوچ  یفلتخم  ماوقا  دوجو  ءایبنا ، ناربمایپ و  لاسرا  نوچ  یقیاقح  شرگن  نیا  ياـنبم  رب 
موق ياهارجام  حیـسم ، زیگنا  تفگـش  دـلوت  نوعرف ، یـسوم و  یهاـم ، سنوی و  میهاربا ، شتآ و  حون ، ناـفوط  ناـسنا ، تقلخ  نوچ 
یم نخس  قیاقح  نیا  زا  نآرق  صصق  دنا و  هتـشاد  تیعقاو  نیـشیپ  ياه  هرود  رد  رگنایـصع  ماوقا  رب  هدش  عقاو  ياه  باذع  حلاص و 

.تسا هتسب  شقن  خیرات  صاخ  ياه  هظحل  رد  ناسنا  یعقاو  یگدنز  زا  یشرب  ینآرق  ياه  هصق  لد  رد  .دنیوگ 

ای لقان  تینهذ  لیخت و  ای  تشادرب  عبات  دنتـسه و  قداص  هراومه  دنتـسه ، ینیقی  یعطق و  تایعقاو  ۀیاپ  رب  قیاقح  نیا  نوچ  ام  رظن  هب 
.دوب دنهاوخن  هدنسیون 

ناـمز و رد  هـک  دنتـسه  ییاهدادـیور  عیاـقو و  تـسار  قدـص و  شرازگ  ینآرق  ياـه  ناتـساد  دـیامن و  یم  شرازگ  عـقاو  زا  نآرق 
یکی هصق  لاح ، ره  هب   (4) .دنا هدش  عقاو »  » ًانیع يراگزور 

160 ص :

 . 13 فهک ، - 1
 . 62 نارمع ، لآ  - 2

(. 3 فسوی ، ( . ) َنیِلفاْغلا َنَِمل  ِِهْلبَق  ْنِم  َْتنک  ْنِإ  َنآْرُْقلا َو  اَذه  کَیلِإ  انیَحْوَأ  اِمب  ِصَصَْقلا  َنَسْحَأ  کیَلَع  ُّصُقَن  ُنَْحن  - ) 3
 . نیشیپ یبوبلم ، یقتدمحم  - 4
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رادیب دـنباوخ ، یم  اه  هصق  اب  دـننک ، یم  يزاب  هصق  يایند  رد  ناکدوک  .تسا  ناکدوک  يارب  هبذاجرپ  هتـسجرب و  رایـسب  ياهرنه  زا 
یم تربع  دـنزومآ و  یم  اه  هصق  زا  دـنهد ، یم  شوگ  اه  هصق  هب  شمارآ  اب  اـه  هچب  نیرت  غولـش  .دـننک  یم  یگدـنز  دـنوش و  یم 

.دننک یم  لابند  ار  اه  هصق  زین  باوخ  ملاع  رد  یتح  دنریگ و 

شزرا مامت  رذب  ییوگ ، هصق  نونف  زا  يریگ  هرهب  اب  دناوت  یم  دریذـپب ، ار  اه  نآ  قطنم  دـشاب و  انـشآ  اه  هچب  يایند  اب  وگ  هصق  رگا 
هب رتوکین ، شرورپ  يارب  نیدـلاو  هناخ ، رد  رگا  دوب  بوخ  ردـقچ  .دراکب  ناکدوک  رد  ار  یناسنا  یقالخا و  کچوک  گرزب و  ياه 

ياه ناتـساد  قیرط  زا  .دراد  كدوک  تیـصخش  نیوکت  رد  یمهم  رایـسب  شقن  هصق  ارچ  دندرک ؛ یم  يرتشیب  هجوت  ییوگ  هصق  نف 
، يرادیاپ دننام  ییاه  شزرا  ار  اه  ناتساد  زا  يرایسب  يزکرم  ۀتسه  .درب  یم  یپ  یقالخا  ياه  شزرا  زا  يرایـسب  هب  كدوک  بوخ ،

لیکشت متس  روز و  لباقم  رد  تماقتـسا  زین  تقیقح و  قح و  زا  يرادفرط  يدرمناوج ، یگدازآ ، يراودیما ، یتسود ، عون  تعاجش ،
، كدوک رد  یـسانش  ییابیز  سح  شرورپ  زا : تسا  ترابع  ناکدوک  يارب  بوخ  ياـه  هصق  حرط  یلـصا  ياـه  فدـه  .دـنهد  یم 
یبلط و لالقتـسا  سح  قیوشت  كدوک و  رد  دـیفم  ياه  تداع  داـجیا  ، هتفرگ ارف  ار  شفارطا  هک  ییاـیند  هب  كدوک  نتخاـس  هجوتم 

: تسا هدومرفدوخ  ياه  هصق  تیمها  فده و  ةرابرد  نآرق   (1) .كدوک رد  تیقالخ 

يرَتْفی َو ًاثیدَح  َناک  ام  ِباْبلَْألا  ِیلوُِأل  ٌهَْربِع  ْمِهِصَصَق  یف  َناک  ْدََقل  )

161 ص :

شور اب  ناهایگ ) ناروناج ، دیوش ، يوق  ملاس و   ) یبرجت مولع  میهافم  شزومآ  ریثأت  یـسررب  یناکدرا ، یناتـسهد  سگرن  کن : - 1
، نارهت رهش  ۀقطنم 2  ییادتبا  لوا  ۀیاپ  رتخد  نازومآ  شناد  يریگدای  نازیم  رب  ییوگ  هصق 
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(1) ؛) َنُونِمْؤی ٍمْوَِقل  ًهَمْحَر  ًيدُه َو  یَش ٍء َو  ِّلک  َلیصْفَت  ِهیَدی َو  َنَیب  يذَّلا  َقیدْصَت  ْنکل 

هکلب دـشاب ؛ هدـش  هتفاب  غورد  هب  هک  تسین  ینخـس  نیا  .تسا  يریذـپدنپ  تربع و  درخ  نابحاص  يارب  ناشیا ، ياه  هصق  رد  انامه  » 
« .نانمؤم هورگ  يارب  تسا  تمحر  تیاده و  زیچ و  ره  لیصفت  تسا و  هدوب  نآرق )  ) نآ زا  شیپ  هک  تسا  یفراعم  نآ  قیدصت 

هتسراو هتـسیاش و  تیبرت  رگا  .تسا  ناکدوک  میقتـسمریغ  شزومآ  رازبا  نیرت  سرتسد  رد  نیرت و  مهم  ییوگ  هصق  هکنیا  تیاهن  رد 
زا رتدـنمدوس  رتهب و  يا  هیامرـس  چـیه  مینک و  يراذـگ  هیامرـس  نادـنزرف  یلاعت  دـشر و  يارب  یکدوک  نامه  زا  دـیاب  میهاوخ ، یم 

.تسین هدنزومآ  بوخ و  ياه  هصق  قیرط  زا  یتیبرت  حیحص  میهافم  لاقتنا 

ناکدوک یتیبرت  مهم  تاعوضوم  يارب  نیدـلاو  ینید ، تیبرت  رد  هصق  راذـگریثأت  رایـسب  شقن  هب  هجوت  اب  هک  دور  یم  راظتنا  لاـح ،
.دننک يرتشیب  هجوت  ییوگ  هصق  ياه  هویش  هب  هدرک و  هدامآ  باختنا و  ار  ییاه  هصق 

 . میشاب اشوک  ءادفلا  هل  انحاورا  تجح  ترضح  رظتنم  حلاص و  یلسن  یتیبرت  رد  یگمه  هک  دیما 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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